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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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 08 лютого 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів 
з реалізації етапу «Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)» Енергетичної страте-
гії України до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»

прийнято 
рішення

із зауваженнями
2. Щодо погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення міжвідомчої 
робочої групи з питань координації дій з повернення пакета акцій публічного акціонерного то-
вариства «Укртелеком» у державну власність та подальшого забезпечення стабільної госпо-
дарської діяльності товариства»

прийнято 
рішення

із зауваженнями

3. Щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – 
депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із 
зберігання активів інститутів спільного інвестування ПАТ «КБ «АКОРДБАНК»

прийнято 
рішення

4. Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до мето-
дик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 
діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду 
(контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення 
планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)»

прийнято 
рішення

із зауваженнями

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ
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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 управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 

п.  2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№  737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354 (зі змінами), та відповід-
но до документів, наданих Пат «Північно-східна буді-
вельна компанія» (вул. Червонопрапорна, 28-А, м. Київ, 
03083, код за ЄДРПОУ: 32690473) на зупинення обігу ак-
цій ПАТ «Північно-східна будівельна компанія» у зв’язку 
перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

акцій ПАТ «Північно-східна будівельна компанія» (код за 
ЄДРПОУ: 32690473) – розпорядження № 51-КФ-З від 
07 лютого 2018 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:

«09» лютого 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, на підставі п.п.1 п.4. гл. 1 
розд. ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 
27.12.13 р № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-

ції України 28.01.14р. за №171/24948 (зі змінами), та від-
повідно до документів, отриманих від ПрАТ «ДТЕК Пав-
лоградвугілля», код за ЄДРПОУ: 00178353, 51400, 
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна, 76, 
на скасування реєстрації випуску облігацій серії «D» у 
зв’язку з погашенням, скасовано реєстрацію випуску об-
лігацій Прат «дтеК Павлоградвугілля» серії «D». Сві-
доцтво про реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля» серії «D» від 14.12.2007р. №987/2/07 
видане 09.08.2016р. Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня № 19-КФ-С-о від 07 лютого 2018 року. 

08.02.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПовІдомлеННя 
ПРо ПРоведеННя ПоЗаЧеРГовиХ ЗаГалЬНиХ ЗБоРІв аКЦІоНеРІв

Шановні акціонери!
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «вІтРя-

Ний ПаРК оЧаКІвСЬКий», код ЄДРПОУ 37097399, юридична 
адреса – 01021, вул. Кловський узвіз, 7, м. Київ (надалі - товариство) по-
відомляє Вас, що 12.03.2018 року об 11.00 годині за адресою: вул. Клов-
ський узвіз, 7, кабінет 49/1, м.  Київ, 01021, відбудуться позачергові За-
гальні збори акціонерів товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових За-
гальних зборах акціонерів відбудеться 12.03.2018 року з 10.00 год. до 
10.50 год. за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загаль-
них зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 05.03.2018р. 
відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства. 

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в 
акціо нера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціо-
нера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також 
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у за-
гальних зборах акціонерів товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. 

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по 
п’ятницю - з 09:00 год. до 17:00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год., 
за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301, а в день проведення 
загальних зборів - також у місці їх проведення за адресою: вул. Кловський 
узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021. 

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний 
бухгалтер Товариства Коваленко Ольга Миколаївна або інша особа, яка у 
день ознайомлення акціонера з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, виконуватиме обов’язки директора Товари-
ства згідно довіреності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства тощо.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а та-
кож щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акці-
онерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 
відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у чле-
ни наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію 
про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціоне-
рів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової 

ради - незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 

товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропону-
ється цим акціонером до складу органів товариства.

Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право пред-
ставники акціонерів за довіреністю.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представни-
ка, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціоне-
ром відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання 
свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного 
зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на за-
гальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у 
будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних збо-
рах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на 
загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціо-
нера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку 
денного):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення по-

зачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину про 

укладення (підписання) договору про відкриття невідновлюваної кредит-
ної лінії з АТ «Ощадбанк» та супутніх правочинів (іпотеки, застави, 
страхування та інших).

Пропозиції у письмовій формі щодо внесення змін до проекту порядку 
денного приймаються за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, 
м.  Київ, 01021. Телефон для довідок: (0512)-58-08-07.

директор товариства ________________ Ю.м. лянной
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Повідомлення  
(Повідомлення про інформацію)  
особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво 
«тРояНIвСЬКе»

2. Організаційно-правова 
форма емітента

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента 01001 мiсто Київ провулок Музейний, 
будинок 2 лiтера В

4. Код за ЄДРПОУ 30184563
5. Міжміський код та телефон, 
факс

+380679937115 +380679937115

6. Електронна поштова адреса troaynivske@emitent.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних 
правочинів

№ 
з/п

дата 
прийнят-

тя 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину 
(тис. грн)

вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної фінансо-

вої звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової вартості 

майна або послуг, що є 
предметом правочину, 

до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності (у 

відсотках)
1 2 3 4 5
1 02.02.2018 13999.34 253.5 5522.42
Зміст інформації:
02.02.2018 року єдиним акцiонером емiтента прийнято рiшення про надан-
ня згоди на вчинення значного правочину на суму 502 000,00 доларiв США, 
що станом на дату прийняття рiшення еквiвалентно 13 999 343,78 грн. 
Предмет правочину - вiдступлення права вимоги боргових зобов’язань. 

ІІІ. Підпис
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, 

що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкрит-
тя в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 
Директор КОНОВАЛ РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 05.02.2018
(дата)

особлива інформація емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво 
«тРояНIвСЬКе»

2. Організаційно-правова форма 
емітента

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента 01001 мiсто Київ провулок Музейний
4. Код за ЄДРПОУ 30184563
5. Міжміський код та телефон, 
факс

+380679937115 +380679937115

6. Електронна поштова адреса troaynivske@emitent.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних 
правочинів

ІІ. відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинен-
ня значних правочинів
№ 
з/п

дата 
прийняття 

рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину 
(тис. грн)

вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової вартості 

майна або послуг, що 
є предметом правочи-
ну, до вартості активів 

емітента за даними 
останньої річної 

фінансової звітності (у 
відсотках)

1 2 3 4 5
1 06.02.2018 45 253.5 17.75
Зміст інформації:
06.02.2018 року Наглядовою радою емiтента прийнято рiшення про на-
дання попередньої згоди на вчинення значного правочину на суму що не 
перевищує 45 000,00 грн. Предмет правочину – оренда нежилого 
примiщення.

ІІІ Підпис
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, 

що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкрит-
тя в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор Коновал Руслан Михайлович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 07.02.2018
(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 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ»
2. Код за ЄДРПОУ - 03351912
3. Місцезнаходження - 36020 м. Полтава вул. Володимира Козака, 2-А
4. Міжміський код, телефон та факс - (0532) 50-24-50 (0532) 50-24-50
5. Електронна поштова адреса - latenko@poltavagaz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - www.poltavagaz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення - Зміна 
складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Повноваження посадової особи - члена Правління, заступника голови 

правління з фінансово-економічних питань ПАТ по газопостачанню та гази-
фікації «Полтавагаз», Ткаченко Наталі Набіївни припинено 07.02.2018р. на 
підставі рішення Наглядової ради від 07.02.2018р. (протокол №117) у зв»язку 
з закінченням 3-х річного строку перебування на посаді члена Правління. 
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом 

акцій емітента.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.02.2015р. по 
07.02.2018р. Посадова особа згоду на розкриття своїх паспортних даних не 
давала.

На підставі рішення Наглядової ради ПАТ по газопостачанню та газифі-
кації «Полтавагаз» від 07.02.2018р. (протокол №117) на посаду члена Прав-
ління з 08.02.2018р. обрано заступника голови правління з фінансово-
економічних питань Ткаченко Наталю Набіївну. Рішення про обрання на 
новий термін прийнято у зв»язку з закінченням попереднього строку пере-
бування на посаді члена Правління.

Строк, на який призначено члена Правління, 3 роки. Протягом останніх 
п»яти років посадова особа перебуває на посаді заступника голови прав-
ління з фінансово-економічних питань ПАТ по газопостачанню та газифіка-
ції «Полтавагаз». Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .Не 
володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Посадова особа згоду на розкриття своїх паспорт-
них даних не давала.

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  Гринчак Ростислав Іванович  08.02.2018р.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво По ГаЗоПоСтаЧаННЮ та ГаЗиФІКаЦІЇ 
«ПолтаваГаЗ»

Повідомлення про намір придбати акції
Відповідно до ст.64 Закону України

«Про акціонерні товариства» повідомляємо про намір
товаРиСтва З оБмеЖеНоЮ вІдПовІдалЬНІСтЮ

«вУдмІл»,
юридична адреса: 33001, Україна, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця 

Дворецька, будинок 123, код ЄДРПОУ 41118896, придбати наступні акції, 

випущені ПрАТ «ТКФ» (код за ЄДРПОУ 32960308):
- 95 418 (дев’яносто п’ять тисяч чотириста вісімнадцять) штук простих 

іменних акцій, що складає 71,2% від усіх простих іменних акцій ПрАТ «ТКФ».
На даний час товариству ТОВ «ВУДМІЛ» та його афілійованим особам 

акції ПрАТ «ТКФ» не належать.
директор  мельничук о.м.

08.02.2018 р.

товаРиСтво З оБмеЖеНоЮ вІдПовІдалЬНІСтЮ «вУдмІл»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №28, 9 лютого 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРІЙКА ІНВЕСТ"

(код ЄДРПОУ 38103607, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Дніпросталівська (Виноку-
рова), будинок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 16.03.2018 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 11:30. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпро, Індустріальний район, вулиця Дніпросталівська (Виноку-
рова), будинок 5, 4 поверх, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 10:30 до 11:20. Час початку реєстрації акціонерів
10:30; Час закінчення реєстрації акціонерів 11:20.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 12.03.2018 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом по-
рядку денного:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження річного звіту товариства; 
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу;
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
7. Обрання   членів  наглядової  ради,  затвердження  умов цивільно-

правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

8. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором); 

10. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням вимог,  пе-
редбачених  законом; 

11. Зміна місцезнаходження;
12. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2018 рік 
13. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район,
вулиця Дніпросталівська (Винокурова), будинок 5, 4 поверх, зала засідань.
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами -
Директор - Санжаровський Андрій Миколайович, тел. (056)789-42-07. 

5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  про-
ектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку ден-
ного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону
України "Про акціонерні Товариства": http://www.triykainvest.com/pro-kom-
paniyu/neregulyarna-informatsiya

6. Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38
Закону України "Про акціонерні Товариства", якими вони можуть користу-
ватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а
також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Кожний
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту
порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може пе-
ревищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного

товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше
ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту
порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який
її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або кла-
су акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до
складу органів товариства. З детальною інформацією, стосовно офор-
млення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після от-
римання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в
строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайоми-
тись в статтях 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а та-
кож звернутись до керівництва для уточнення інформації. Для участі у збо-
рах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, пред-
ставникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосуван-
ня на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

7. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товарис-

тва може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а
також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізич-
ною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами,
які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною
установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного то-
вариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань,
порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завдан-
ням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних
зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність
на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм пред-
ставникам. В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмов-
лено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представ-
ника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а
в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують
повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів това-
риства. Також розкриваємо іншу інформацію із повідомлення про прове-
дення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів для повідом-
лення про проведення загальних зборів - 01.02.2018 р.

8. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2018 рік (тис. грн.): 

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Директор А.М. Санжаровський 

Найменування показника звітний період
(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 150222 150427
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8 8
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 49 13721
Грошові кошти та їх еквіваленти 25 0
Нерозподілений прибуток (збиток) 186 153
Власний капітал 150196 150365
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 150000 150000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 26 62
Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток) 34 65

Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000000 600000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію (грн) 0,000057 0,000108

Чисельність працівників на кінець звітного
періоду (осіб) 3 4

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

містю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Комунальник»

2. Код за ЄДРПОУ 03356973
3. Місцезнаходження 20400, Черкаська обл., м. Тальне, вул. Сквор-

цова, 34

4. Міжміський код, телефон та факс 0473132956 
5. Електронна поштова адреса em03356973@ab.ck.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації
em03356973.ab.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. текст повідомлення

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 06.02.2018 р. голову наглядо-

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«КомУНалЬНиК»



№28, 9 лютого 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

5

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРІЙКА ІНВЕСТ"

(код ЄДРПОУ 38103607, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Дніпросталівська (Виноку-
рова), будинок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 16.03.2018 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 11:30. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпро, Індустріальний район, вулиця Дніпросталівська (Виноку-
рова), будинок 5, 4 поверх, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 10:30 до 11:20. Час початку реєстрації акціонерів
10:30; Час закінчення реєстрації акціонерів 11:20.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 12.03.2018 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом по-
рядку денного:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження річного звіту товариства; 
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу;
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
7. Обрання   членів  наглядової  ради,  затвердження  умов цивільно-

правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

8. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором); 

10. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням вимог,  пе-
редбачених  законом; 

11. Зміна місцезнаходження;
12. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2018 рік 
13. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район,
вулиця Дніпросталівська (Винокурова), будинок 5, 4 поверх, зала засідань.
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами -
Директор - Санжаровський Андрій Миколайович, тел. (056)789-42-07. 

5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  про-
ектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку ден-
ного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону
України "Про акціонерні Товариства": http://www.triykainvest.com/pro-kom-
paniyu/neregulyarna-informatsiya

6. Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38
Закону України "Про акціонерні Товариства", якими вони можуть користу-
ватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а
також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Кожний
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту
порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може пе-
ревищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного

товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше
ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту
порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який
її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або кла-
су акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до
складу органів товариства. З детальною інформацією, стосовно офор-
млення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після от-
римання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в
строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайоми-
тись в статтях 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а та-
кож звернутись до керівництва для уточнення інформації. Для участі у збо-
рах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, пред-
ставникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосуван-
ня на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

7. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товарис-

тва може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а
також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізич-
ною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами,
які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною
установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного то-
вариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань,
порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завдан-
ням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних
зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність
на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм пред-
ставникам. В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмов-
лено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представ-
ника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а
в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують
повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів това-
риства. Також розкриваємо іншу інформацію із повідомлення про прове-
дення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів для повідом-
лення про проведення загальних зборів - 01.02.2018 р.

8. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2018 рік (тис. грн.): 

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Директор А.М. Санжаровський 

Найменування показника звітний період
(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 150222 150427
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8 8
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 49 13721
Грошові кошти та їх еквіваленти 25 0
Нерозподілений прибуток (збиток) 186 153
Власний капітал 150196 150365
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 150000 150000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 26 62
Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток) 34 65

Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000000 600000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію (грн) 0,000057 0,000108

Чисельність працівників на кінець звітного
періоду (осіб) 3 4

Публічне акціонерне товариство «Універсам №7» (ідентифікаційний 
код 02904208, місцезнаходження: 02183, м. Київ, вул. Кибальчича, 11-А, 
далі - Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів ак-
ціонерів (далі – загальні збори), які відбудуться 12 березня 2018 року о 
12.00 годині за адресою: 02183, м. Київ, вул. Кибальчича, 11-а, 2-й по-
верх, кімната №1. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження 

порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних 
зборах.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Звіт Директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за резуль-
татами розгляду звіту Директора Товариства.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження 
висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік. 
9. Зміна типу Товариства.
10. Зміна найменування Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його в новій редакції.
12. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції та 

визнання такими, що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства.
13. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товари-

ства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради 
Товариства.

16. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Припинення повноважень та обрання Директора Товариства.
18. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах акціонерів, – 05 березня 2018 року (станом на 24 годину).
Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеть-

ся 12 березня 2018 року з 11-00 до 11-50 години за місцем проведення за-
гальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати 
участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись 
цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань, статут юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридич-
ної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання 
керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах;

представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним за-
конодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь 
та голосування на загальних зборах. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності 
на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право 
участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загаль-
них зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши 
про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у 
загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах 

з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той 
представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція пе-
ребуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосу-
вання на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласни-
ків або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або 
згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та 
проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за 
місцезнаходженням Товариства: 02183, м. Київ, вул. Кибальчича, 11-А, дру-
гий поверх, кімната №1, у робочі дні, робочі години, а в день проведення 
загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Директор Товариства Шилов Юрій Васильович. Акціонери мають право 
направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного 
загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних 
зборів, а щодо кандидатів до складу органі Товариства - не пізніше ніж за  
7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в пись-
мовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити 
прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, 
кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання 
для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або про-
ект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, та/або 
прізвище, ім’я, по батькові кандидата, кількість та тип належних йому акцій 
Товариства та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством 
України. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову 
у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З 
запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій  
до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Директора 
Товариства Шилова Юрія Васильовича за наведеним нижче номером те-
лефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів, складеним станом на 25.01.2018 року, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 820548 штук, загаль-
на кількість голосуючих акцій Товариства становить 549877 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша ін-
формація, передбачена чинним законодавством України: http://emitent.
tetra-studio.com.ua/un7.

Довідки за телефоном: 044-512-86-39, 044-512-98-75.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік 
тис. грн.

Найменування показника Період
звітний 
2017 рік

попередній 
2016 рік

Усього активів 1021,0 1023,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 425,0 457,0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 269,0 316,0
Гроші та їх еквіваленти 222,0 196,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 17,0 19,0
Власний капітал 205,0 205,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 802,0 802,0
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 3,00 3,00
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

14,0 16,0

Середньорічна кількість акцій (шт.) 820548 820548
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,017 0,019

до уваги акціонерів Пат «УНІвеРСам №7»!

вої ради Росола Володимира Iвановича переобрано на термiн три 
роки. Посади, якi обiймала посадова особа останнi 5 рокiв: Голова На-
глядової ради ПрАТ. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента  – 
54,78 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних 
даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 06.02.2018 р.члена на-
глядової ради Пiльченко Юлiю Петрiвну переобрано на термiн три 
роки. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0 %. Представ-
ник акцiонера, який володiє бiльше 10 % акцiй емiтента. З 2009 року 
працює головним бухгалтером ДП Свiтло. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала зго-
ди на оприлюднення паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв 

акцiонерiв 06.02.2018 р. Ревiзора Коробко Тамару Володимирiвну пе-
реобрано на термiн три роки. Володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента – 0,0 % .Представник акцiонера, який володiє бiльше 10 % 
акцiй емiтента. З 2009 року працює бухгалтером ПрАТ Комунальник. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. По-
садова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

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

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

Генеральний директор Росол людмила володимирiвна
07.02.2018 р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №28, 9 лютого 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

6

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК
"НОВИЙ".

2. Код за ЄДРПОУ: 19361982
3. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 93
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (056) 785 - 08 - 17
5. Електронна поштова адреса: L.pustovaya@banknew.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www-old.banknew.dp.ua/abo-
ut/category/Документы+банка/

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

На підставі рішення Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення лікві-
дації АКБ "НОВИЙ", внесені зміни у персональному складі посадових осіб
емітента.

Наказом № 34-п від 06.02.2018 р. за угодою сторін звільнена з посади
Головного бухгалтера Банку Перехрест Галина Миколаївна (паспорт АМ
003756, виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровс-
ькій області 10.08.2000 р.). Перехрест Г. М. на посаді  Головного бухгал-
тера АКБ "НОВИЙ"  перебувала  з 27.01.2012р.  Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі
Банку не володіє.

Наказом № 35-п від 06.02.2018 р. прийняте рішення про призначення
на посаду Головного бухгалтера Банку Перехрест Галини Миколаївни
(паспорт АМ 003756, виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській області 10.08.2000р.) з 07.02.2018 року на термін, від-
повідно до умов трудового договору.  До цього призначення  Перехрест Г.
М. обіймала посади  заступника Головного бухгалтера АКБ "НОВИЙ" та  з
січня  2012 року посаду Головного бухгалтера АКБ "НОВИЙ". Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини Перехрест Г.М. не має.
Часткою в Статутному капіталі АКБ "НОВИЙ"  не володіє. 

III. 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 О. І. Гулей Уповноваже-
на особа ФГВФО на ліквідацію АКБ "НОВИЙ" 07.02.2018 р.

ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ",
код ЄДРПОУ 24126007 повідомляє, що в оголошенні про проведення

загальних зборів 19.02.2018, яке опубліковане у газеті Відомості НКЦПФР
№ 012 (2765) від 18.01.2018 допущено помилку в таблиці.                         

Основні показники фінансово - господарської діяльності това-
риства за 2017 рік тис.грн. 

Директор ПРАТ «СПЕЦСТРОЙ»  А.В. Степанцов

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2146,8 2089,7
Основні засоби 1571,2 1217,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 71 32,4
Сумарна дебіторська заборгованість 476,3 830,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 20,2 9,4
Нерозподілений прибуток 1051 989,4
Власний капітал 1051,8 990,2
Статутний капітал 0,8 0,8
Довгострокові зобовязання - -
Поточні зобовязання 1095 1099,5
Чистий прибуток(збиток) 61,6 38,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт..) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 7

товаРиСтво З оБмеЖеНоЮ вІдПовІдалЬНІС-
тЮ «ФаКтоРиНГова КомПаНІя «алЬяНС» (код 
ЄДРПОУ 38201905, адреса: 04053, місто Київ, провулок Киянівський, бу-
динок 7А) повідомляє про встановлення відсоткової ставки за облігаціями 
ТОВ «ФК «АЛЬЯНС», серії А (зареєстровані за №134/2/2014 від 
07.10.2014р.) на 42-й відсотковий період (з 01.03.2018 р. по 31.03.2018 р.) 
у розмірі 11,235% (одинадцять цілих двісті тридцять п’ять тисячних відсо-
тка) річних.

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Повне найменування 
емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «УКРаЇН-
СЬКий НаУКово-доСлІдНий ІНСтитУт ПолІГРаФІЧ-
НоЇ ПРомиСловоСтІ Ім. т.Г. ШевЧеНКа» КоРПоРа-
тивНе ПІдПРиємСтво даК «УКРвидавПолІГРаФІя» 
КОД ЄДРПОУ емітента: 02477019. Місцезнаходження емітента: м. Львів, вул. 
Во лодимира Великого, 4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 
0322421525. Електронна поштова адреса емітента: inpolshevch@emitent.net.ua 
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 
07 лютого 2018 р. у складі посадових осіб ПрАТ «Український науково-дослі д-
ний інститут поліграфічної промисловості ім. Т.Г. Шевченка» Корпоративне під-
приємство ДАК «Укрвидавполіграфія» стались наступні зміни: Звільнено: ре-
візор Назаренко Т.М., володіє 0% статутного капіталу емітента, посадову осо бу 
звiльнено на пiдставi Рiшення загальних зборiв акцiонера, Протокол №7/02/18-5 
вiд 07.02.2018р. Призначено: ревізор Якименко Н.В., володіє 0% ста тутного ка-
піталу емітента, Посадову особу призначено на пiдставi Рiшення за гальних 
зборiв акцiонера, Протокол №7/02/18-5 вiд 07.02.2018р. Посадові осо би емітен-
та непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Повне найме-
нування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«лЬвІвСЬКа КНиЖКова ФаБРиКа «атлаС» КоРПо-
РативНе ПІдПРиємСтво даК «УКРвидавПолІГРа-
ФІя»; КОД ЄДРПОУ емітента:02470141.; Місцезнаходження емітента: м. 
Львів, вул. Зелена,20.; Міжміський код, телефон та факс емітента: 0322756138.; 
Електронна поштова адреса емітента:atlas@dokaplus.com.ua. ; вид особли-
вої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

07.02. 2018 р. відповідно до Рішення загальних зборів акціонера ста-
лись наступні зміни:

Звільнено: ревізор Назаренко Т.М., володіє 0% статутного капіталу 
емітента, посадову особу звiльнено на пiдставi Рiшення загальних зборiв 
акцiонера, Протокол №7/02/18-3 вiд 07.02.2018р.

Призначено: ревізор Якименко Н.В., володіє 0% статутного капіталу 
емітента, Посадову особу призначено на пiдставi Рiшення загальних 
зборiв акцiонера, Протокол №7/02/18-3 вiд 07.02.2018р.

Посадові особи емітента непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не мають.

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: аКЦІоНеРНе товаРиСтво 

«КиЇвСЬКий НаУКово-доСлІдНий та ПРоеКтНо-
КоНСтРУКтоРСЬКий ІНСтитУт «еНеРГоПРоеКт»

2. Код за ЄДРПОУ: 16392628
3. Місцезнаходження: 01135 м. Київ пр-т Перемоги, 4
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)236-09-32 (044)246-59-82
5. Електронна поштова адреса: enprojct@kiep.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.kiep.kiev.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Відомості про зміну типу акціонерного товариства

II. текст повідомлення 
1).Дата прийняття рішення: 30.01.2018;

Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне 
рішення: Позачергові загальні збори;

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридич-
ну особу, що містяться в ЄДР: 06.02.2018;

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне акці-
онерне товариство «Київський науково-дослідний та проектно-
конструкторський інститут «Енергопроект»;

Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Акціонерне 
товариство «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський 
інститут «Енергопроект».

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 Малахов Ю.В.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК
"НОВИЙ".

2. Код за ЄДРПОУ: 19361982
3. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 93
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (056) 785 - 08 - 17
5. Електронна поштова адреса: L.pustovaya@banknew.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www-old.banknew.dp.ua/abo-
ut/category/Документы+банка/

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

На підставі рішення Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення лікві-
дації АКБ "НОВИЙ", внесені зміни у персональному складі посадових осіб
емітента.

Наказом № 34-п від 06.02.2018 р. за угодою сторін звільнена з посади
Головного бухгалтера Банку Перехрест Галина Миколаївна (паспорт АМ
003756, виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровс-
ькій області 10.08.2000 р.). Перехрест Г. М. на посаді  Головного бухгал-
тера АКБ "НОВИЙ"  перебувала  з 27.01.2012р.  Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі
Банку не володіє.

Наказом № 35-п від 06.02.2018 р. прийняте рішення про призначення
на посаду Головного бухгалтера Банку Перехрест Галини Миколаївни
(паспорт АМ 003756, виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській області 10.08.2000р.) з 07.02.2018 року на термін, від-
повідно до умов трудового договору.  До цього призначення  Перехрест Г.
М. обіймала посади  заступника Головного бухгалтера АКБ "НОВИЙ" та  з
січня  2012 року посаду Головного бухгалтера АКБ "НОВИЙ". Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини Перехрест Г.М. не має.
Часткою в Статутному капіталі АКБ "НОВИЙ"  не володіє. 

III. 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 О. І. Гулей Уповноваже-
на особа ФГВФО на ліквідацію АКБ "НОВИЙ" 07.02.2018 р.

ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ",
код ЄДРПОУ 24126007 повідомляє, що в оголошенні про проведення

загальних зборів 19.02.2018, яке опубліковане у газеті Відомості НКЦПФР
№ 012 (2765) від 18.01.2018 допущено помилку в таблиці.                         

Основні показники фінансово - господарської діяльності това-
риства за 2017 рік тис.грн. 

Директор ПРАТ «СПЕЦСТРОЙ»  А.В. Степанцов

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2146,8 2089,7
Основні засоби 1571,2 1217,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 71 32,4
Сумарна дебіторська заборгованість 476,3 830,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 20,2 9,4
Нерозподілений прибуток 1051 989,4
Власний капітал 1051,8 990,2
Статутний капітал 0,8 0,8
Довгострокові зобовязання - -
Поточні зобовязання 1095 1099,5
Чистий прибуток(збиток) 61,6 38,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт..) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 7

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «таСКомБаНК»
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 товаРи-
Ство «таСКомБаНК»

2. Код за ЄДРПОУ:09806443
3. Місцезнаходження:01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, б.30
4. Міжміський код, телефон та факс:(44) 3932555
5. Електронна поштова адреса:a.karelin@tascombank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:www.tascombank.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: факти ліс-
тингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі.

ІІ. текст повідомлення
08лютого 2018 року емітенту стало відомо, що облігації відсотковііменні 

АТ «ТАСКОМБАНК» серіїF переведені з 08лютого 2018 року з категорії по-
залістингових цінних паперів до 2 рівня лістингу біржового реєстру 
ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (зміна рівня лістингу). 

Облігації відсотковііменні незабезпечені (звичайні) серії F:
Найменування фондової біржі – ПАТ «Фондова біржа ПФТС»,
Номінальна вартість 1 облігації – 1000,00 гривень,
Кількість облігацій – 100 000 штук,
Номінальна вартість облігацій – 100 000 000,00 гривень,
Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчи-

нена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів – 100%.
Випуск облігацій АТ «ТАСКОМБАНК» серії F зареєстрований Національ-

ною комісією з цінних паперів та фондового ринку 04серпня 2017 року, сві-
доцтво №66/2/2017.

Тип – облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна.
Рішення про зміну рівня лістингу було прийнято ПАТ «Фондова біржа ПФТС». 

Підстава для зміни рівня лістингу – п.5.38 Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС».
У лістингу продовжують бути облігації відсотковііменні незабезпечені 

(звичайні) серії D:
Найменування фондової біржі – ПАТ «Фондова біржа ПФТС»,
номінальна вартість 1 облігації – 1000,00 гривень,
кількість облігацій – 100 000 штук.

номінальна вартість облігацій – 100 000 000,00 гривень,
Форма існування – бездокументарна.
Власники облігацій серії D мають права, передбачені чинним законо-

давством України, зокрема:
-право купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржовому 

ринках цінних паперів;
-право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку 

їх погашення;
-право надати облігації емітенту для викупу відповідно до умов їх емісії;
-право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсот-

ків на номінальну вартість облігацій відповідно до умов їх емісії в кінці кож-
ного відсоткового періоду;

-право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законо-
давству.

У лістингу продовжують бути облігації відсотковііменні незабезпечені 
(звичайні) серії Е:

Найменування фондової біржі – ПАТ «Фондова біржа ПФТС»,
номінальна вартість 1 облігації – 1000,00 гривень,
кількість облігацій – 100 000 штук.
номінальна вартість облігацій – 100 000 000,00 гривень,
Форма існування – бездокументарна.
Власники облігацій серії Е мають права, передбачені чинним законодав-

ством України, зокрема:
-право купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржовому 

ринках цінних паперів;
-право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку 

їх погашення;
-право надати облігації емітенту для викупу відповідно до умов їх емісії;
-право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсо-

тків на номінальну вартість облігацій відповідно до умов їх емісії в кінці 
кожного відсоткового періоду;

-право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законо-
давству.

Інших цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, немає.
ІІІ. Підпис

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

2. Голова Правління _________  К.в. мелеш
 (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
 М.П. 08.02.2018 р. 
  (дата)

ПрАТ «ДКТБ ТЕП» повідомляє, що загальні звітні збори акціонерів від-
будуться 29.03.2018р. о 13.00 за адресою: м. Київ, вул.. Желябова, 2а, 
корпус 7, кімн. 402.

ПоРядоК денний:
1. Про затвердження складу лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів.
3. Затвердження регламенту Зборів.

4. Звіт Наглядової (Спостережної) Ради за 2017 р.
5. Звіт Директора за 2017 р. та затвердження плану діяльності на 2018 р.
6. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 р.
7. Про затвердження звіту Ревізійної комісії за 2017 р.
8. Різне. 
Акціонерам мати при собі посвідчення особи, а їх представникам –нота-

ріально засвідчені доручення. Телефони для довідок: 456-92-82.

ПРат «дКтБ теП» 

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 «БаНК ФоРваРд» 

2. Код за ЄДРПОУ: 34186061
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок  105
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон: +38 (044) 390-88-11; 

факс: +38 (044) 390-88-11
5. Електронна поштова адреса: 0800300880@forward-bank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.forward-bank.com/about/
disclosure/

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: зміна скла-
ду посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Відповідно до норм абз. 3 ст. 57 Закону України «Про акціонерні товари-

ства» 06.02.2018 припинено повноваження, члена Спостережної ради Бан-
ку - Крючкової Ірини Романівни, за її бажанням. 

Рішення Єдиного акціонера Банку не приймалось.

Інформація про посадову особу – Крючкова Ірина Романівна, 
паспорт серія КК 662924, виданий Київським РВ УМВС України в 
Одеській області 25.06.2001року. Посада повноваження якої 
припинено  – Член Спостережної ради; Часткою в статутному капіталі 
Банку не володіє. 

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини – не має.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітен-
та:

- повноваження члена Спостережної ради Банку Крючкової Ірини Рома-
нівни припинено за її бажанням відповідно до норм абз. 3 ст. 57 Закону 
України «Про акціонерні товариства». Рішення Єдиного акціонера Банку не 
приймалось.

Інформація щодо строку, протягом якого Крючкова Ірина Романівна пе-
ребувала на посаді – з 28.04.2017 року по 06.02.2018 року.

Замість Члена Спостережної ради Банку Крючкової Ірини Романівни, 
повноваження якої припинено, нікого не обрано.

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

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

Голова Правління
Пат «БаНК ФоРваРд» ________________  а.в. Кисельов
 м. п 
  06 лютого 2018 року
  (дата) 
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів 
акціонерів товариства

Шановні акціонери Прат «ГРаве УКРаЇНа Страхування життя»!
Приватне акціонерне товариство «ГРаве УКРаЇНа Страхуван-

ня життя» (надалі – Товариство) місцезнаходження: 03150, Україна, 
м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, код ЄДРПОУ: 25399836

Повідомляє вас, що 15 березня 2018 року о 14:00 год. за адре-
сою: 03150, Україна, м. Київ, вул. велика васильківська, 65, 
конференц-зал №1, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Това-
риства.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного річних 
Загальних зборів акціонерів товариства:

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів То-
вариства;

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.;
3. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-

редбачених законом за 2017 р.;
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про 

результати діяльності Товариства в 2017 р.;
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради про результати діяльності Товариства в 2017 р.;
6. Схвалення діяльності Наглядової ради Товариства протягом 

2017 р.
Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціо-

нерів Товариства починається о 13 год. 00 хв. та закінчується о 13 год. 
45 хв. 15 березня 2018 р. за місцем проведення річних Загальних збо-
рів акціонерів Товариства. Для реєстрації до участі у річних Загальних 
зборах акціонерів Товариства з собою необхідно мати документ, що 
засвідчує особу акціонера, для уповноважених представників акціоне-
рів – довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до 
чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу. Участь та 
голосування на річних Загальних зборах за довіреністю здійснюється 
в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних 
зборах акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 
07 березня 2018 року у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України.

Акціонери та їх представники під час підготовки до річних Загаль-
них зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного за адресою: 03150, Украї-
на, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, кабінет Голови правління 
Товариства, від дати надіслання повідомлення про проведення річних 
Загальних зборів Товариством до дати проведення річних Загальних 
зборів у робочі дні з понеділка по п´ятницю з 09.00 год. до 18.00 год., 
попередньо письмово повідомивши про бажані час та дату ознайом-
лення особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами, якою є Голова правління Товариства - пані Н.В. Базилев-
ська. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства в порядку, передбаченому чинним законодав-
ством України.

Вся інформація, зазначена вище, разом з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також ін-
формація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 
дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про 
проведення річних Загальних зборів, перелік документів, що має на-
дати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних За-
гальних зборах, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщені на веб-сайті Товариства -  
http://www.grawe.ua/ru/grawe_life_ru.htm в розділі новини. 

З повагою,
П. Клаус Шайтегель 
Голова Наглядової ради Прат «ГРаве УКРаЇНа Страхування 

життя»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
«ГРаве УКРаЇНа СтРаХУваННя Життя»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів 
акціонерів товариства

Шановні акціонери Прат СК «ГРаве УКРаЇНа»!
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ГРаве 

УКРаЇНа» (надалі – Товариство) місцезнаходження: 03150, Україна, 
м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, код ЄДРПОУ: 19243047

Повідомляє вас, що 15 березня 2018 року о 15:00 год. за адре-
сою: 03150, Україна, м. Київ, вул. велика васильківська, 65, 
конференц-зал №1, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Това-
риства.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного річних 
Загальних зборів акціонерів товариства:

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів То-
вариства;

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.;
3. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-

редбачених законом за 2017 р.;
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про 

результати діяльності Товариства в 2017 р.;
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради про результати діяльності Товариства в 2017 р.;
6. Схвалення діяльності Наглядової ради Товариства протягом 

2017 р.
Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціо-

нерів Товариства починається о 13 год. 00 хв. та закінчується о 13 год. 
45 хв. 15 березня 2018 р. за місцем проведення річних Загальних збо-
рів акціонерів Товариства. Для реєстрації до участі у річних Загальних 
зборах акціонерів Товариства з собою необхідно мати документ, що 
засвідчує особу акціонера, для уповноважених представників акціоне-
рів – довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до 
чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу. Участь та 
голосування на річних Загальних зборах за довіреністю здійснюється 
в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних 
зборах акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 
07  березня 2018 року у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України.

Акціонери та їх представники під час підготовки до річних Загаль-
них зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного за адресою: 03150, Украї-
на, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, кабінет в.о. Голови правлін-
ня Товариства, від дати надіслання повідомлення про проведення 
річних Загальних зборів Товариством до дати проведення річних За-
гальних зборів у робочі дні з понеділка по п´ятницю з 09.00 год. до 
18.00 год., попередньо письмово повідомивши про бажані час та дату 
ознайомлення особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами, якою є в.о. Голови правління Товариства - пані 
Н.В. Базилевська. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства в порядку, передбаченому чинним законодав-
ством України.

Вся інформація, зазначена вище, разом з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій 
станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається 
повідом лення про проведення річних Загальних зборів, перелік до-
кументів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його 
участі у річних Загальних зборах, проекти рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного розміщені на веб-
сайті Товариства - http://www.grawe.ua/ru/Risk_News_Lvov.htm в 
розділі новини. 

З повагою,
П. Клаус Шайтегель 
Голова Наглядової ради Прат СК «ГРаве УКРаЇНа»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
 «СтРаХова КомПаНІя «ГРаве УКРаЇНа»
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Додаток 21
до Положення про порядок здійснення емісії 
облігацій підприємств, облігацій міжнарод-
них фінансових організацій та їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)

ЗвІт  
про результати розміщення облігацій

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«таСКомБаНК», 

ЄДРПОУ 09806443
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 66/2/2017/Т.
Дата реєстрації «04» серпня 2017 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій 
15.08.2017
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій: 
запланована (згідно з проспектом емісії 
облігацій)

 13.08.2018

Фактична  23.01.2018
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з проспектом емісії облігацій)

 100 000 (сто тисяч) штук

фактично розміщених  100 000 (сто тисяч) штук
4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

 100 000 000,00 (сто мільйонів) 
гривень 00 копійок

фактично розміщених, грн  100 000 000,00 (сто мільйонів) 
гривень 00 копійок

5. Загальна сума залучених коштів від 
розміщення випуску (серії) облігацій, 
грн

 102 893 000,00 (сто два 
мільйони вісімсот дев’яносто 
три тисячі) гривень 00 копійок

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради**

Кількість (шт.): немає
Сума, сплачена за облігації 
(грн): немає

Облігації, придбані членами виконавчо-
го органу**

Кількість (шт.): немає

Сума, сплачена за облігації 
(грн): немає

Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.): немає
Сума, сплачена за облігації 
(грн): немає

6. Кількість облігацій, що обліковуються 
на рахунку в цінних паперах емітента 
за результатами повернення внесків, 
унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески***

 Немає

7. Загальна сума повернутих внесків, 
унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески, грн***

 Немає

Затверджено:
Голова 

Спостережної Ради 
АТ ТАСКОМБАНК

(посада)

________________
(підпис)

Тігіпко С.Л.
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від емітента*:
Голова Правління 
АТ ТАСКОМБАНК

(посада)

________________
(підпис)

М. П.

Мелеш К.В.
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від Центрального
депозитарію цінних
паперів:
________________

(посада)
________________

(підпис)
М. П.

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про 

результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску обліга-
цій.

ПовІдомлеННя ПРо виНиКНеННя оСоБливоЇ ІНФоРмаЦІЇ  
ПРо емІтеНта

Повне найменування: 
ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «IмГ»

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 36050318
Адреса місцезнаходження 04107, м. Київ,  

вул. Пiдгiрна/Татарська, буд. 3/7
Телефон емітента +38 (044) 500 44 77
Електронна поштова адреса 
емітента

rm@muzychkolaw.com

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://36050318.smida.gov.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.
06.02.2018 року єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «IМГ» (далі – Товариство) були прийняті рішення щодо зміни скла-
ду посадових осіб Товариства:
– скасовано рішення єдиного акціонера Товариства від 22.01.2018 р. про 
звільнення посадової особи Генерального директора Товариства Музичко 
Руслани Василiвни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Скасування рішення про звільнення здійснено з метою оптимізації управлін-
ня Товариством. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ПрАТ «ІМГ». Особа 
буде продовжувати виконувати обов'язки Генерального директора Товари-
ства до моменту прийняття рішення про припинення її повноважень.
– скасовано рішення єдиного акціонера Товариства від 22.01.2018 р. про 
призначення на посаду Генерального директора Товариства Бєлецького 
Анатолія Вікторовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них). Скасування рішення про призначення здійснено з метою оптимізації 
управління Товариством. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: менеджер ТОВ «ПАРФЕКС», директор 
ТОВ «АГРО КАПІТАЛ ЮГ». Особа не набуває повноважень Генерального 
директора.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодав-
ством. Генеральний директор музичко Р.в.

ПРиватНе  
аКЦIоНеРНе товаРиСтво 

«ГоРодНяНСЬКий КомБIКоРмовий 
Завод»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(для опублікування)
І. Загальні відомості: 

Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГОРОДНЯНСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД» ЄДРПОУ 30894485 Міс-
цезнаходження 15100, м.Городня, вул. Вокзальна, буд. 2 Міжміський код, 
тел/факс(04645)2-57-42, 2-57-33 Електронна адреса gorodnyagkz@ukr.net 
Адреса в Інтернет для розкриття http://gkz.pat.ua/

Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надан-
ня згоди на вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення 
Рiшення прийнято 06.02.2018 загальними зборами акцiонерiв, оформ-

лено у формi Рiшення акцiонера згiдно ст.49 ЗУ «Про акцiонернi товари-
ства». Предмет правочину: отримання в АТ «Укрексiмбанк» в рамках Гене-
ральної кредитної угоди № 76110N2 вiд 14.10.2010р., укладеної мiж 
ПрАТ «Городнянський комбiкормовий завод» та АТ «Укрексiмбанк», креди-
ту з лiмiтом 5 500 000,00 (п’ять мiльйонiв п’ятсот тисяч) гривень, строком 
на 12 мiсяцiв iз встановленням фiксованої процентної ставки на рiвнi 17,5 % 
рiчних для фiнансування обiгових коштiв. Вартiсть активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.17р. - 
17291 тис. грн; Ринкова вартiсть предмету правочину 5500 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 31,81%; Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй- 100; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у зборах:100 шт. (100%); Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосу-
вали «за» прийняття рiшення: 100 (100%вiд зареєстрованих для участi у 
загальних зборах, 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «проти»: 0. Додатковi критерiї для 
вiднесення правочину до значного правочину відсутні.

III. Підпис. 
Підтверджую достовірність цієї інформації директор Плутенко о. м.

07.02.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
Акціонерне товариство «Київський науково-дослідний та проектно-

конструкторський інститут «Енергопроект»
2. Код за ЄДРПОУ 
16392628
3. Місцезнаходження 
01135 м. Київ пр-т Перемоги, 4
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044)236-09-32 (044)246-59-82
5. Електронна поштова адреса 
enprojct@kiep.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://www.kiep.kiev.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

Рішення про обрання прийнято на першому засіданні Наглядової ради 
06.02.2018 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №08-50 Н/18 
від 06.02.2018 р.

Масляк Олександр Маркіянович (паспорт: серія КМ номер 155660 ви-
даний 26.06.2003 р. Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській області) 
обрано на посаду Голови Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на строк повноваження Наглядової ради 

(3 роки), але може бути переобраним у будь-який час.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: З 

09.2016  р. по т.ч. – Перший заступник Голови правління Приватного акціо-

нерного товариства «Міжнародна енергетична компанія»
04.2014 р. - 08.2014 р. – радник Генерального директора Державного 

підприємства «Зоря-Машпроект»
01.2009 р. - 04.2014 р. – Голова правління Приватного акціонерного то-

вариства «Міжнародна енергетична компанія».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про обрання прийнято на першому засіданні Ревізійної комісії 

06.02.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу Ревізійної ко-

місії №1-18 від 06.02.2018 р.
Кизима Євген В’ячеславович (паспорт: серія ЕО номер 867985 виданий 

19.03.2001 р. Доманівським РВ УМВС України в Миколаївській області) об-
рано на посаду Голови Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на строк повноваження Ревізійної комісії 

(3 роки), але може бути переобраним у будь-який час.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: З 11.2017 р. 

по т.ч. – Головний бухгалтер Приватного акціонерного товариства «Міжна-
родна енергетична група».

05.2016 – 11.2017 рр. – Головний бухгалтер Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Укратом Сервіс».

06.2010 – 05.2016 рр. - Головний бухгалтер Приватного акціонерного 
товариства «Міжнародна енергетична група».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
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 Малахов Ю.В.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КиЇвСЬКий НаУКово-доСлІдНий 
та ПРоеКтНо-КоНСтРУКтоРСЬКий ІНСтитУт «еНеРГоПРоеКт»

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРи-

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

тентом для розкриття інформації http://btabank.ua/ukr/osobliva_informaciya.php
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Зміна складу 
посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Наглядова рада ПАТ «БТА БАНК» (протокол від 05 лютого 2018 року) 

прийняла рішення про обрання (призначення) директора Генерального 
операційно-фінансового департаменту ПАТ «БТА БАНК» Третяка Олега 
Олександровича членом Правління ПАТ «БТА БАНК» з 05 лютого 2018 
року. Посадова особа Третяк Олег Олександрович (паспорт: серія СО 
номер 002480 виданий 01.12.1998 р. Дарницьким РУ ГУ МВС України в 
місті Києві) часткою в статутному капіталі та пакетом акцій емітента не 
володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який обрано особу: 1 (один) рік. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п’яти років: начальник Управління фінансового 
планування, аналізу і контролю, директор Департаменту ризиків, дирек-
тор Генерального операційно-фінансового департаменту ПАТ «БТА 
БАНК».

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

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

2. Голова Правління  Безвушко є.о.  06.02.2018

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «Бта БаНК»

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Сиг-

наївський комбiнат хлiбопродуктiв»
2. Код за ЄДРПОУ 00952508
3. Місцезнаходження 20615, Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Сигнаївка
4. Міжміський код, телефон та факс 0472 54-00-38
5. Електронна поштова адреса 00952508@ab.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації em00952508.ab.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Рiшенням наглядової ради вiд 05.02.2018 р. звiльнено з посади за угодою 
сторiн директора ПАТ Полтавця Миколу Петровича. На посадi перебував  
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 даних. Рiшенням наглядової ради вiд 
05.02.2018 р. призначено Мальованого Сергiя Олександровича директором 
ПАТ за сумiсництвом, термiном на три роки. Посади, якi обiймала посадова 
особа останнiх 5 рокiв: з 07.04.2011 р. по 20.10. 2014 р. - директор ПАТ «Черкас-
буд - 1», з 21.10.2014 р. по 23.02.2015 р. - начальник транспортного цеху  
ТОВ «ЧПК», з 24.02.2015 р. по 06.02.2017 р. не працював за сiмейними обста-
винами, з 07.02.2017 р. по 05.02.2018 р. - економiст вiддiлу контролю ТОВ  «Тор-
говий дiм ЧПК» (основна робота). 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 даних.

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

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

директор  мальований Сергiй олександрович
06.02.2018 р.

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «СиГНаЇвСЬКий КомБIНат ХлIБоПРодУКтIв»
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НАГЛЯДОВА РАДА 

ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо 
товаРиСтва «НовоКРаматоРСЬКий 

маШиНоБУдІвНий Завод»
(ПрАТ «НКМЗ») 

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
АКЦІОНЕРІВ, 

ЩО ВІДБУДУТЬСЯ 15 березня 2018 р. о 12-00 ГодиНІ ЗА АДРЕСОЮ: 
доНеЦЬКа оБлаСтЬ, м. КРаматоРСЬК, вул. олеКСи тиХоГо 
(оРдЖоНІКІдЗе), 5 Прат «НКмЗ» велиКа КоНФеРеНЦ-Зала

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 11-00 год. до 
11-50 год. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних Зборах акціонерів, – 24-00 год. 07.03.2018 р. 

ПРоеКт ПоРядКУ деННоГо 
(ПеРелІК ПитаНЬ, Що виНоСятЬСя На ГолоСУваННя) :

1. Обрання членів лічильної комісії. 
2. Обрання членів Президії і секретаря Загальних Зборів.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «НКМЗ» 

за 2017 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління. 
4. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» за 2017 рік і прийняття рішення 

за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради. 
5. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» за 2017 рік і висновок Ревізійної 

комісії по річному звіту за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду Звіту Ревізійної комісії. Затвердження Звіту Ревізійної комісії 
ПрАТ  «НКМЗ» за 2017 рік і висновку Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» по 
річному звіту за 2017 рік. 

6. Затвердження річного звіту і результатів діяльності Товариства за 
2017 рік.

7. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік. 
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів і затвердження розміру 

річних дивідендів. Визначення способу виплати дивідендів. 
Для участі у Загальних Зборах акціонерам необхідно мати документ, що 

посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – довіреність на пра-
во участі у Загальних Зборах і документ, що посвідчує особу (паспорт). 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, та з проектами рішень, акціонери можуть ознайомитися з 
08.02.2018 р. по 15.03.2018 р., після надіслання письмового запиту засо-
бами поштового зв’язку, за місцезнаходженням Товариства за адресою:  
м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого (Орджонікідзе), 5, кімн. 233 (інженерний 
корпус, 2-й поверх) в робочий час Товариства (понеділок – п’ятниця, з 08-00 
до 16-45, обідня перерва з 11-00 до 11-45), а в день проведення Загальних 
Зборів – також у місці їх проведення. 

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, - заступник Голови Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» Вараксіна Ірина 
Миколаївна.

Письмовий запит надсилається на ім’я заступника Голови Наглядової 
Ради ПрАТ «НКМЗ» Вараксіної І.М. за адресою: 84305, м. Краматорськ, 
вул. Олекси Тихого (Орджонікідзе), 5, і має бути особисто підписаний акціо-
нером – фізичною особою або відповідним чином уповноваженим пред-

ставником акціонера – юридичної особи (запит від юридичної особи має 
бути також посвідчений печаткою (у разі її наявності)). 

Після отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів 
акціонерів ПрАТ «НКМЗ» акціонери можуть користуватися правами, 
передбаченими статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства». Строк для реалізації цих прав передбачений вищезазначеними 
статтями Закону. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на За-
гальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами. Вищевказана 
довіреність може містити завдання щодо голосування. Під час голосування 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосуван-
ня, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. Ак-
ціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
Загальних Зборах декільком своїм представникам, а також має право у 
будь-який час відкликати чи замінити свого представника. Надання дові-
реності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає 
право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника.

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

Телефон для довідок: 47-88-93. 
НАГЛЯДОВА РАДА ПрАТ «НКМЗ»

оСНовНІ ПоКаЗНиКи ФІНаНСово-ГоСПодаРСЬКоЇ дІялЬНоСтІ 
(тис. грн.)

(тис. грн)

Найменування показника
Період

Звітний Попередній
2017 рік 2016 рік

Усього активів 6 042 911 5 892 627
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 021 784 1 927 209
Запаси 1 489 302 1 277 058
Сумарна дебіторська заборгованість 793 870 627 420
Гроші та їх еквіваленти 525 028 1 693 438
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

1 847 118 1 946 252

Власний капітал 4 983 341 5 034 288
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

89 326 89 326

Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення

0 0

Поточні зобов’язання і забезпечення 1 059 570 858 339
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

395 446 460 288

Середньорічна кількість акцій (шт.) 223 314 223 314
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

1 771 2 061

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 «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА 

ГРУПА»
2. Код за ЄДРПОУ 
14285934
3. Місцезнаходження 
01033 м. Київ Саксаганського, 77
4. Міжміський код, телефон та факс 
(44) 278 64 81 (44) 278 64 81
5. Електронна поштова адреса 
ostalena@ufg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&si

d=297
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 

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представ-
ництв

II. текст повідомлення 
05 лютого 2018 року Правлінням ПрАТ «УФГ» (Протокол №2 від 

05.02.2018 року), відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «УФГ» 
(Протокол №3 від 02.02.2018) щодо вирішення питань про створення відо-
кремлених та структурних підрозділів ПрАТ «УФГ», прийнято рішення про 
утворення Харківської міської філії Приватного акціонерного товариства 
«Українська фінансова група». Причинами (підставами) прийняття рішення 
є: наявність зростаючого попиту населення на фінансові послуги та необ-
хідність розширення мережі підрозділів компанії.

Харківська міська філія Приватного акціонерного товариства «Україн-
ська фінансова група» (далі – Філія), місцезнаходження: 61168, м. Харків, 
вул. Героїв Праці, 9. Функції, що виконуватиме Філія: здійснення діяльності 
з надання фінансових послуг від імені ПрАТ «ПрАТ «УФГ»», а саме: пере-
каз коштів, діяльність з обміну валют.

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 Татуріна О.А.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «УКРаЇНСЬКа ФІНаНСова ГРУПа»
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(далі за текстом також – ПАТ ХОП фірма «Взуття» або «Товари-
ство»), код за ЄДРПОУ: 01554657, місцезнаходження: 73034, Украї-
на, м. Херсон, вул. Паровозна, 4, повідомляє про скликання річних 
загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), 
які будуть проведені 14 березня 2018 року о 11 год. 00 хв. за місце-
вим часом за адресою: Україна, м.Херсон, вул. Паровозна, 4, кім-
ната № 8.

Проект порядку денного Загальних Зборів: 
1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про при-

пинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря Загальних Зборів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних 

Зборів.
4. Розгляд звіту виконавчого органу(директора) Товариства за 2017 

рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та при-

йняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 

рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законом.
9. Зміна типу та найменування Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту 

Товариства в новій редакції.
11. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову 

раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, шляхом за-
твердження їх у новій редакції.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-
дової ради Товариства. 

13. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

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

16 .Прийняття рішення про припинення повноважень членів реві-
зійної комісії Товариства.

17. Визначення кількісного складу ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
19. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-

нятися Товариством протягом року у ході поточної господарської ді-
яльності за якими Товариством виступає будь-якою із сторін.

20. Про схвалення значних правочинів, укладених в ході поточної 
господарської діяльності Товариством протягом 2017 року.

адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація 
із проектом рішень з кожного питання, включеного до проекту по-
рядку денного Загальних Зборів: http://01554657.smida.gov.ua/ 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається пові-
домлення про проведення Загальних зборів, а саме на 24.01.2018 
року, загальна кількість акцій складає 1 831 640 штук простих акцій, з 
них кількість голосуючих акцій становить 1 692 233 штук.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загаль-
них Зборів до дати проведення Загальних Зборів, акціонери мають 
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Загальних Зборів та з проектом до-
говору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаче-
ного статтею 69 цього Закону України «Про акціонерні товариства», у 
робочі дні з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., за місцезнаходженням То-
вариства – Україна, м.Херсон, вул. Паровозна, 4, кімната № 8. Відпо-
відальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами є 
Директор Товариства – Тищенко Володимир Іванович. Телефон для 
довідок: (0552) 31-95-94.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів 
акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 

повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства 
мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропо-
нується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. 
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(най менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать канди-
дату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. 
У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів ак-
ціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення за-
гальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вру-
чає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на 
підставі пропозицій акціонерів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних 
Зборах Товариства здійснюватиметься 14.03.2018 року за місцем їх 
проведення з 10 год. 30 хв. до 10 год. 50 хв. за місцевим часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних Зборах Товариства – 24-00 година 07.03.2018 року.

Для реєстрації та участі в Загальних Зборах Товариства, акціоне-
рам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - пас-
порт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодав-
ством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах , 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими по-
садовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвід-
чуватися депозитарною установою у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на 
право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної 
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це 
її установчими документами. Довіреність на право участі та голосуван-
ня на Загальних Зборах Товариства може містити завдання щодо го-
лосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із 
зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголо-
сувати. Під час голосування на Загальних Зборах представник пови-
нен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосуван-
ня. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Збо-
рах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право 
участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представ-
никам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити сво-
го представника на Загальних Зборах Товариства. Надання довіре-
ності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає 
право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіре-
ність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних 
Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той 
представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція пе-
ребуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голо-
сування на Загальних Зборах здійснюється за їх згодою одним із спів-
власників або їх загальним представником.

Пат ХоП фірма «взуття»
основні показники фінансово-господарської діяльності 

Пат ХоП фірма «взуття» (тис. грн.)
Найменування показника період

2017 рік 2016 рік
Усього активів 507 497
Основні засоби (за залишковою вартістю) 459 445
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 48 44
Гроші та їх еквіваленти 0 4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1 -6
Власний капітал 471 464
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 458 458
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 36 33
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 7 25
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1831640 1831640
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,003 0,013

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
ХеРСоНСЬКоГо оБлаСНоГо ПІдПРиємСтва ФІРма «вЗУття»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 05509858
3. Місцезнаходження: 49051, Днiпро, Олександра Оцупа ,4
4. Міжміський код, телефон та факс: 0567943405 0567943425
5. Електронна поштова адреса: barancova@mettransrem.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради ( протокол №118 вiд 06.02.2018 року) при-
пинено повноваження Голови правлiння Мiнчука Вячеслава Петровича за
власним бажанням, вiн володiє 7,09% у статутному капiталi товарис-
тва.На зазначенiй посадi вiн працював з квiтня 2017 року. Непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Наглядової ради ( протокол №118 вiд 06.02.2018 року) при-
пинено повноваження члена правлiння Ємельянова Романа Михай-
ловича за власним бажанням, вiн не володiє часткою у статутному капi-
талi товариства. На зазначенiй посадi вiн працював з квiтня 2017 року.Не-
погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Наглядової ради ( протокол №118 вiд 06.02.2018 року) при-
пинено повноваження членаи правлiння Крутiя Юрiя Iвановича за влас-
ним бажанням, вiн не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
На зазначенiй посадi вiн працював з квiтня 2017 року.Непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Наглядової ради ( протокол №118 вiд 06.02.2018 року) при-
пинено повноваження членаи правлiння Ярового Олександра Васильови-
ча за власним бажанням, вiн не володiє часткою у статутному капiталi то-
вариства.На зазначенiй посадi вiн працював з квiтня 2017 року.Непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Наглядової ради ( протокол №118 вiд 06.02.2018 року) обра-
но Головою правлiння Крутiя Юрiя Iвановичастроком до 10.04.2020 року.
Вiн не володiє часткою у статутному капiталi товариства.Останнi 5 рокiв
працював заст. директора з комерцiйних питань ВП ДЗРТ "Промтепловоз"
ПАТ "Металургтрансремонт" та комерцiйним директором ПАТ "Металург-
трансремонт". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочи-
ни не має.

Рiшенням Наглядової ради ( протокол №118 вiд 06.02.2018 року) обра-
но членом правлiння Мiнчука Вячеслава Петровича строком до
10.04.2020 року. Вiн володiє 7,09% у статутному капiталi товариства.Ос-
таннi 5 рокiв працював Головою правлiння ПАТ "Металургтрансремонт".
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Наглядової ради ( протокол №118 вiд 06.02.2018 року) обра-
но членом правлiння Погорелого Сергiя Сергiйовича строком до
10.04.2020 року. Вiн не володiє часткою у статутному капiталi товарис-
тва.Останнi 5 рокiв працював заст. начальника залiзничного цеху ПАТ
"Арселор Мiттал Кривий Рiг" та головним iнженером ВП "Промдизель"
ПАТ "Металургтрансремонт". Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має.

Рiшенням Наглядової ради ( протокол №118 вiд 06.02.2018 року) обра-
но членом правлiння Харченко Олександра Анатолiйовича строком до
10.04.2020 року. Вiн не володiє часткою у статутному капiталi товарис-
тва.Останнi 5 рокiв працював головним iнженером ТОВ НВО "Днiпроспец-
маш" та начальником вiддiлу техничного контролю ПАТ "Металургтрансре-
монт". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 2. Найменування посади Голова правлiння Крутiй
Юрiй Iванович 07.02.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"РОСИЧІ" 

код за ЄДРПОУ: 32829910 (надалі - Товариство), місцезнаходження:
Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик,44а повідомляє про проведення
річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12 березня 2018 ро-
ку о 08 годині 30 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик,44а, кім-
ната № 101. Реєстрація акціонерів та їх представників буде здій-
снюватися 12 березня 2018 року з 08 години 15 хвилин до 08 години 25
хвилин за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів . Для ре-
єстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує
особу, представникам акціонерів - документ, який посвідчує особу і дові-
реність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах
акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 03 березня
2018 року. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припи-

нення їх повноважень. 
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на

загальних зборах.
4. Про прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення

річних Загальних зборів акціонерів. 
5. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства  за  2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту.    

6. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 
7. Про визначення порядку розподілу прибутку чи покриття збитків за

2017 рік.
8. Про припинення повноважень Директора Товариства.
9. Про зміну організаційно-правової форми та припинення Товариства

шляхом його перетворення з Приватного акціонерного товариства  в То-
вариство з обмеженою відповідальністю.

10. Про призначення  Голови комісії з припинення. Надання Голові ко-
місії з припинення доручень по виконанню передбачених законодавством
України дій щодо реорганізації Товариства.

11. Про затвердження плану перетворення Товариства.
12. Затвердження порядку та умов здійснення припинення шляхом пе-

ретворення. 
13. Затвердження порядку, строків   та  умови обміну (конвертації) ак-

цій товариства, що припиняється, на частки Товариства, що створюється
шляхом перетворення. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

Акціонери та їх повноважені представники можуть ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного
річних Загальних зборів акціонерів до 12 березня 2018 року (включно) за
місцезнаходженням  Товариства - м. Київ, вул. Хрещатик, 44а, кімната №
101, з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (за винятком обідньої перерви з 13.00
год. до 14.00 год.), за попередньою домовленістю з відповідальною осо-
бою, а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів - у місці їх
проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів
з документами - Директор Топчій В.В., телефон для довідок: +38 (068)
881-44-30. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: http:// 32829910.smida.gov.ua/ 

Директор

Найменування показника
період 

Звітний
2017 р.

Попередній
2016 р.

Усього активів 15884,7 15883
Основні засоби 0 3,3
Довгострокові фінансові інвестиції 215,5 215,5
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 3,4 6,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 8,3 0
Нерозподілений прибуток -999,9 -961,2
Власний капітал 14529,1 14567,8
Статутний капітал 15000 15000
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання  1355,6 1315,2
Чистий прибуток (збиток) -38,7 0
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом року 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 3 3

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«вІтРяНий ПаРК оЧаКІвСЬКий»

Повідомляємо про те, що під час публікації ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО 
ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВ-
СЬКИЙ», код ЄДРПОУ 37097399, юридична адреса – 01021, вул. Клов-
ський узвіз, 7, м. Київ, в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку» №27 від 08.02.2018 року була допущена тех-
нічна помилка, у зв’язку з чим спростовуємо ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРО-
ВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, опубліко-
ване 08.02.2018 року.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПовІдомлеННя
про проведення загальних зборів акціонерів

Пат «КоХавиНСЬКа ПаПеРова ФаБРиКа»
Публічне акціонерне товариство «Кохавинська паперова фабрика» (на-

далі «Товариство»), місцезнаходження якого: 81740,Львівська обл., Жида-
чівський р-н, смт.Гніздичів вул.Коновальця, 6, повідомляє про проведення 
Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі «Загальні збори») 14 бе-
резня 2018 року о 15 год. 00 хв. за адресою: львівська обл., Жидачів-
ський р-н, смт.Гніздичів, вул. Коновальця, 6 (в залі засідань адмінбу-
динку).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснювати-
ся в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстра-
ції  – о 14 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 14 год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах - 07.03.2018 р. 

ПоРядоК деННий 
загальних зборів акціонерів Пат «Кохавинська паперова фабрика»

1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів 
акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи зборів.

2. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2017 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу Товариства за 

2017 р.
5. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
6. Про нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Това-

риства у 2017 р.
7. Про основні напрями діяльності (бізнес-план) та план розподілу при-

бутку Товариства на 2018 рік. 
8. Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами На-

глядової ради Товариства.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Твариства.
Проекти рішень з питань порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, а саме:
Голова лічильної комісії – Артеменко Олена Орестівна
Члени лічильної комісії – Муравська Іванна Іванівна, Серембіцька Окса-

на Романівна 
Обрати головою зборів – Титикала Михайла Федоровича
Секретарем зборів – Пирога Романа Романовича
Встановити регламент проведення Зборів:
- доповіді з питань порядку денного – до 15 хв.;
- виступи і обговорення – до 5 хв.
2. Звіт голови правління про фінансово-господарську діяльність Това-

риства за 2017 рік затвердити.
3. Звіт голови наглядової ради товариства за 2017 рік затвердити.
4. Затвердити річний фінансовий звіт з результатом отриманих 

чистих доходів за 2017 рік в сумі 420872 тис. грн. та баланс товариства 
станом на 31.12.2017 р. з валютою балансу в сумі 278407 тис. грн.

5. Звіт про фактичне використання прибутків у 2017 році в сумі 
27856 тис. грн. затвердити.

6. Скерувати на виплату дивідендів 6 млн. грн. за підсумками роботи 
Товариства у 2017 році.

7.Основні напрями виробничої діяльності товариства (бізнес-план) на 
2018 рік затвердити.

Встановити розмір балансового прибутку, який повинен бути отри-
маний Товариством у 2018 році в сумі 60 млн. грн.

Доручити правлінню забезпечити виконання показників, передбачених 
в бізнес-плані.

8. Склад наглядової ради Товариства буде визначено зборами за ре-
зультатами кумулятивного голосування за кандидатів запропонованих 
акціонерами.

9. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядо-
вої ради (згідно з Додатком). Встановити грошову винагороду за вико-
нання обов’язків члена наглядової ради у сумі _____________ 

(згідно з а рішенням зборів) грн. в квартал. Уповноважити голову 
правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами на-
глядової ради.

10. Затвердити Статут Товариства ПАТ «Кохавинська паперова 
фабрика» в новій редакції.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу, для представників акціоне-
рів  – довіреність, оформлену в установленому порядку і документ, що по-
свідчує особу представника.

У відповідності з п.10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону України «Про депозитарну систему України», при визначенні квору-
му та при голосуванні на загальних зборах акціонерів, будуть враховувати-
ся голоси тих акціонерів, які уклали договір на обслуговування рахунку в 
цінних паперах від власного імені в обраній емітентом депозитарній уста-
нові – ПАТ «Кредобанк» (м. Львів, вул. Сахарова, 78) або здійснили перевід 
прав на акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитар-
ній установі. 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть за 
адресою: Львівська обл., Жидачівський р-н., смт. Гніздичів, вул. Коноваль-
ця, 6, адмінбудинок товариства з понеділка по п’ятницю, з 8.00 год. до 
17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.). Відповідальною осо-
бою за ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є голова 
правління ПАТ «Кохавинська ПФ» Пиріг Роман Васильович.

Довідки за телефоном (03239) 48-348, веб сайт www.kpf.ua
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства , 

(тис. грн.):

Найменування показника
період

звітний 
2017 р.

попередній 
2016 р.

Усього активів 278 407 241 851
Основні засоби 175 083 172 854
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 36282 23 164
Сума дебіторської заборгованості 49 361 32 095
Грошові кошти та їх еквіваленти 5276 1611
Власний капітал 178 178
Статутний капітал 712 712
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 227 754 183 004
Довгострокові зобов'язання 4939 19956
Поточні зобов'язання 44 824 38 001
Чистий прибуток (збиток) 49 750 58 252
Середньорічна кількість акцій (шт) 2 847 328 2 847 328
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 312 306

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні та визнає, що вона несе за це відповідальність згід-
но з законодавством.

Голова правління
Пат «Кохавинська паперова фабрика»  Пиріг Р.в.
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ПовІдомлеННя ПРо СКлиКаННя РІЧНиХ
ЗаГалЬНиХ ЗБоРІв аКЦІоНеРІв Прат «УКРаГРотеХНІКа»

Наглядова Рада ПрАТ «Украгротехніка» (надалі- Товариство, код 
ЄДРПОУ 30782457, адреса місцезнаходження 04128, м. Київ, вул. Цен-
тральна, 36) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 15 березня 2018 року об 11.00 год. за адресою: м. Київ, 
вул. Центральна, 36, приміщення 10.

Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на збо-

рах.
4. Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2017 рік .
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за підсумками 2017 року.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками 2017 року.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
9. Про бізнес-план Товариства на 2018 рік.
10. Про відчуження основних засобів.
Дата складання реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь 

у річних загальних зборах: 12.03.2018 р. Порядок ознайомлення акціонерів 
з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з ма-
теріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведен-
ня зборів за місцем проведення зборів, а також в період з 14.02.2018 р. по 
15.03.2018 р. у робочі дні з 10-00 по 17-00 за адресою 04128, м. Київ,  
вул. Центральна, 36, приміщення 10, звернувшись із заявою складеною у 
довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з мате-
ріалами – Даниленко Микола Панасович.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу 
акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в 
зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно 
до чинного законодавства України. Телефон для довідок: (044) 490-38-97.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«УКРаГРотеХНІКа»

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство "Страхова компанiя 
"Стар-Полiс"

2. Код за ЄДРПОУ 35810956
3. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 

20
4. Міжміський код, телефон та факс 044- 361-66-76 044- 361-66-76
5. Електронна поштова адреса office@star-policy.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://starpolicy.informs.net.ua/

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

II. текст повідомлення
Наказом № 1-к вiд 06.02.2018 року В.о. Голови правлiння Товариства з 

07.02.2018р. призначено на посаду Головного бухгалтера Коваль Людмилу 
Анатолiївну. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних 
данних. Посадова особа пакетом акцiй Товариства не володiє. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. По-
садова особа не надавала згоди на розкриття iнформацiї щодо iнших по-
сад, якi Вона обiймала протягом останнiх п'яти рокiв.

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 Майоренко Олег Олегович
В.о. Голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 07.02.2018

(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “СтРаХова КомПаНIя “СтаР-ПолIС”

Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «ВУСО» по-
відомляє, що протоколом засiдання Наглядової Ради ПрАТ «СК 
«ВУСО» вiд 02.02.2018 р. у зв'язку iз подачею заяви про звiльнення за 
власним бажанням звiльнено iз займаної посади Голови Правлiння 
«ПрАТ «СК «ВУСО» Мiтронiну Олену Вiкторiвну, яка перебувала на 
посадi з 24.10.2011 р., вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової 
Ради № 12 вiд 24.10.2011 р.

Мiтронiна О.В. володiє часткою (акцiями) в статутному капiталi 
ПрАТ «СК «ВУСО» в розмiрi 0,034933 %, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Замiсть звiльненої посадової особи тим же протколом Наглядової 
Ради ПрАТ «СК «ВУСО» вiд 02.02.2018 р., виконуючим обов'язки Голо-
ви Правлiння ПрАТ«СК «ВУСО» призначено Артюхова Андрiя 
Вiкторовича.

Звiльнена посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних.

Крім того, протоколом засiдання Наглядової Ради ПрАТ «СК 
«ВУСО» вiд 02.02.2018 р. у зв'язку зi звiльненням Голови Правлiння 
ПрАТ «СК «ВУСО» Мiтронiної О.В., но на посаду виконуючого обов'язки 
Голови Правлiння «ПрАТ «СК «ВУСО» призначено Артюхова Андрiя 
Вiкторовича, строком - до 17.10.2020 р.

Артюхов А.В. протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв обiймав посаду за-
ступника Голови Правлiння «ПрАТ «СК «ВУСО» з продажiв.

Артюхов А.В. володiє часткою (акцiями) в статутному капiталi  
ПрАТ «СК «ВУСО» в розмiрi 0,034933 %, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Новопризначена посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«СтРаХова КомПаНІя «вУСо»

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Повне найменування 
емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ви-
давНиЦтво «вІлЬНа УКРаЇНа» КоРПоРативНе 
ПІдПРиє мСтво даК «УКРвидавПолІГРаФІя»; КОД 
ЄДРПОУ емітента: 05905697.; Місце знаходження емітента:м. м. Львів, вул. Во-
лодимира Великого, 2.; Міжміський код, телефон та факс емітента: 0322389522.; 
Електронна поштова адреса емітента:vilnaukraina@dokaplus.com.ua; Адреса 
сторінки в мережі Інтеренет: vilnaukraina.infotms.net.ua; Вид особливої інфор-
мації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 07 лютого 2018 р. 
відповідно до Рішення загальних зборів акціонера, у складі посадових осіб 
ПрАТ «Видавництво «Вільна Україна» Корпоративне підприємство ДАК «Укр-
видавполіграфія» стались наступні змі ни: Звільнено: Ревізор Вуйцик Олексій 
Генадійович, володіє 0% статутного ка піталу емітента, Посадову особу 
звiльнено на пiдставi Рiшення загальних зборiв акцi онера, Протокол №7/02/18-6 
вiд 07.02.2018р. Призначено:ревізор Якименко Н.В., володіє 0% статутного ка-
піталу емітента, Посадову особу призначено на пiдставi Рiшення загальних 
зборiв акцiонера, Протокол №7/02/18-6 вiд 07.02.2018р. Посадові особи емітен-
та непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

ТЕЛЕФОНИ  
РЕДАКЦІЇ:   

(044) 5864394 
(044) 4983816 
(044) 4983815



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №28, 9 лютого 2018 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)

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

«Галичфарм»
2. Код за ЄДРПОУ: 05800293
3. Місцезнаходження: 79024 м. Львів , вул. Опришківська , 6/8
4. Міжміський код, телефон та факс: 032-294-99-50, 032-294-99-50
5. Електронна поштова адреса: Oksana.Skibinska@arterium.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.galychpharm.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій ,яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціо-
нерного товариства.

ІІ. текст Повідомлення 
Публічне акціонерне товариство «Галичфарм» (далі-Товариство) пові-

домляє, що 07 лютого 2018 року отримано від ПАТ «Національний депози-
тарій України» інформаційну довідку за вих.№ 149116 ід від 07.02.2018 
року, згідно якої стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 5 і 

більше відсотків простих акцій Товариства, а саме: 
пакет акцій акціонера - юридична особа – Приватне акціонерне товари-

ство «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» (код ЄДРПОУ 21626809, 
місцезнаходження 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, буд.17А), що володів 
159882 штук простих іменних акцій, що становило – 1,878507 % в загальній 
кількості акцій Товариства, в загальній кількості голосуючих акцій Товари-
ства - інформація відсутня, збільшився та після змін володіє 864976 штук 
простих іменних акцій, що становить -10,162892 %, в загальній кількості 
акцій Товариства, в загальній кількості голосуючих акцій Товариства - ін-
формація відсутня;

пакет акцій акціонера - юридична особа – Приватне акціонерне товари-
ство «РОСАВА» (код ЄДРПОУ 30253385, місцезнаходження 09108, м. Біла 
Церква Київська обл, вул. Леваневського, буд.91), що володів 705094 штук 
простих іменних акцій , що становило – 8,284385 % в загальній кількості 
акцій Товариства, в загальній кількості голосуючих акцій Товариства - ін-
формація відсутня, зменшився та після змін володіє 0 штук простих імен-
них акцій, що становить – 0 % в загальній кількості акцій Товариства.

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

2. директор виконавчий  Блонський о.в.
08.02.2018

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ГалиЧФаРм»

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 № 18028
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
08.02.2018 р. 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ БАНК НОВЫЙ 6
2. ПАТ БАНК ФОРВАРД 7
3. ПАТ БТА БАНК 10
4. ПАТ ВИДАВНИЦТВО ВІЛЬНА УКРАЇНА 15
5. ПРАТ ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ 2
6. ПРАТ ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ 13
7. ТОВ ВУДМІЛ 3
8. ПАТ ГАЛИЧФАРМ 16
9. ПРАТ ГОРОДНЯНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ 

ЗАВОД
9

10. ПРАТ ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 8
11. ПРАТ ДКТБ ТЕП 7
12. ПРАТ ІМГ 9
13. АО КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»

6

14. АО КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»

10

15. ПАТ КОМУНАЛЬНИК 4
16. ПАТ КОХАВИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА 14
17. ПАТ ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА АТЛАС 6
18. ПАТ МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ 13
19. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «СЕНСОР» 14

20. ПРАТ НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД

11

21. ПАТ ПОЛТАВАГАЗ 3
22. ПРАТ РОСИЧІ 13
23. ПАТ СИГНАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ
10

24. ПРАТ СПЕЦСТРОЙ 6
25. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» 15
26. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА» 8
27. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ СТАР-ПОЛІС 15
28. ПАТ ТАСКОМБАНК 7
29. ПАТ ТАСКОМБАНК 9
30. ПРАТ ТРОЯНІВСЬКЕ 3
31. ПРАТ ТРОЯНІВСЬКЕ 3
32. ПРАТ УКРАГРОТЕХНІКА 15
33. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА 11
34. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 

ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА

6

35. ПАТ УНІВЕРСАМ №7 5
36. ТОВ ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» 6
37. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«ТРІЙКА ІНВЕСТ»
4

38. ПАТ ХОП ФІРМА «ВЗУТТЯ» 12


