
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

27.06.2017  м. Київ  № 490

Про затвердження Змін до По-
рядку погодження набуття осо-
бою істотної участі у професій-
ному учаснику фондового ринку 
або збільшення її таким чином, 
що зазначена особа буде прямо 
чи опосередковано володіти або 
контролювати 10, 25, 50 і 75 від-
сотків статутного капіталу такого 
учасника чи права голосу при-
дбаних акцій (часток) в його ор-
ганах управління

Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 
25 липня 2017 року за №907/30775

Відповідно до пункту 373 частини другої статті 7 Зако-
ну України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні», статей 1, 9 Закону України «Про фінан-
сові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг» Національна комісія з цінних паперів та фондо-
вого ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни до Порядку погодження набуття осо-

бою істотної участі у професійному учаснику фондового 
ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа 
буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 
10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника 
чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах 
управління, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 13 березня 2012 року 
№ 394, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
26 квітня 2012 року за № 635/20948 (у редакції рішення На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
20 червня 2013 року № 1101), що додаються.

2. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на 
відповідність Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод до Секретаріату Урядового уповно-
важеного у справах Європейського суду з прав людини 
Міністерства юстиції України; 

подання цього рішення на державну реєстрацію до Мі-
ністерства юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фомен-
ко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіцій-
ному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 490 від 27.06.2017 р.
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в офіційному друкованому виданні Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
27 червня 2017 року № 490

Зареєстровано у Міністерстві 
юстиції України 25 липня 
2017 року за № 907/30775

Зміни до Порядку погодження набуття особою 
істотної участі у професійному учаснику фондового 
ринку або збільшення її таким чином, що зазначена 
особа буде прямо чи опосередковано володіти або 

контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного 
капіталу такого учасника чи права голосу придбаних 

акцій (часток) в його органах управління

1. У розділі І:
1) у пункті 2:
доповнити пункт після абзацу четвертого новим абза-

цом п’ятим такого змісту:
«кінцевий власник – кінцевий бенефіціарний власник 

(контролер) або юридична особа, щодо якої відсутній 
кінцевий бенефіціарний власник (контролер);».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – десятий вважати відпо-
відно абзацами шостим – одинадцятим;

абзац восьмий після слів «пряме володіння участю» 
доповнити словами «(пряма істотна участь)»;

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абза-
цом дев’ятим такого змісту:

«прямий власник заявника - юридична або фізична 
особа, яка володіє часткою (акціями) у статутному капі-
талі заявника;».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – одинадцятий вважа-
ти відповідно абзацами десятим – дванадцятим;

абзац дванадцятий доповнити словами «та 
нормативно-правовими актами Комісії»;

2) абзац другий пункту 3 виключити.
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;
3) у пункті 4:
в абзаці другому слово «письмове» виключити;
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
«Якщо істотна участь у професійному учаснику фон-

дового ринку набувається або збільшується державою, 
територіальною громадою в особі відповідного держав-
ного органу або органу місцевого самоврядування, на-
буття або збільшення такої істотної участі не потребує 
погодження Комісії.»;

4) у пункті 5:
в абзаці десятому слова «або бути членом» замінити 

словами «, бути членом»;
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«наявність у заявника можливості будь-яким чином 
впливати на діяльність професійного учасника на підста-
ві договору.»;

5) у пункті 8:
абзац третій після слова «володіння» доповнити сло-

вом «участю»;
абзац четвертий викласти у такій редакції:
«опосередкованого набуття та/або збільшення істот-

ної участі, якщо особа:»;
в абзаці шостому слова «істотної участі у» виключити; 
абзаци сьомий – дев’ятий виключити.
У зв’язку з цим абзаци десятий – дванадцятий вважа-

ти відповідно абзацами сьомим – дев’ятим;
в абзаці сьомому слово «бенефіціарних» виключити;
в абзаці восьмому слова «які здійснюють контроль 

прямих власників істотної участі» замінити словами «у 
випадках, зазначених у цьому пункті,»;

в абзаці дев’ятому слова «або спільними економічни-
ми інтересами, відносинами економічної та/або організа-
ційної залежності,» виключити;

6) у пункті 9:
в абзаці першому слова «прямого та/або опосередко-

ваного власника» замінити словами «та/або не є кінцевим 
бенефіціарним власником, що володіє 25% і більше»;

абзац другий після слова «акціонером» доповнити 
словом «(учасником)», після слова «акцій» доповнити 
словом «(часток)».

7) доповнити розділ новим пунктом 11 такого змісту:
«11. Відбиток печатки є необов’язковим реквізитом 

будь-якого з документів, подання яких до реєструваль-
ного органу передбачено цим Порядком.».

2. У розділі ІІ:
1) абзац сьомий пункту 1 після слів «державних органів» 

доповнити словами «, документів щодо оцінки майна»;
2) у пункті 2:
абзац другий підпункту 2 викласти в такій редакції:
«інформація у довільній формі щодо дати державної 

реєстрації юридичної особи із зазначенням усіх поло-
жень статуту, засвідчена підписом керівника та печаткою 
юридичної особи (за наявності).»;

у підпункті 7:
абзац другий після слів «(звіт незалежного аудитора)» 

доповнити словами «та/або висновок щодо огляду про-
міжної фінансової звітності»;

абзац четвертий викласти у такій редакції:
«Зазначені документи подаються щодо власників, які 

мають пряме володіння участю у професійному учасни-
ку фондового ринку, та щодо юридичної особи – кінцево-
го контролера, яка не має кінцевого бенефіціарного 
власника;»; 

підпункт 8 доповнити словами «, або письмове запев-
нення (у довільній формі) про відсутність необхідності 
отримання таких документів»;

абзац другий підпункту 9 викласти в такій редакції:
«Зазначені документи надаються заявником у разі ви-

никнення обставин, зазначених у цьому підпункті.»;
3) у пункті 3: 
абзац п’ятий після слова «(звіту)» доповнити словами 

«та/або висновку щодо огляду проміжної фінансової 
звітності»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
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«Подається щодо власників, які мають пряме володін-
ня участю у професійному учаснику фондового ринку, та 
щодо юридичної особи – кінцевого контролера, яка не 
має кінцевого бенефіціарного власника.»;

4) у пункті 4:
у підпункті 4:
абзац п’ятий викласти у такій редакції:
«Зазначені документи подаються щодо власників, які 

мають пряме володіння участю у професійному учасни-
ку фондового ринку, та щодо кінцевого бенефіціарного 
власника;»;

абзац шостий замінити трьома новими абзацами тако-
го змісту:

«інформація у довільній формі про джерела похо-
дження власних коштів та про можливість такої особи в 
майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінан-
сову підтримку професійному учаснику фондового ринку 
незалежно від того, яким чином набувається, збільшу-
ється істотна участь, з доданням документів, що підтвер-
джують майновий стан фізичної особи, наявність/відсут-
ність зобов’язань перед фінансовими установами (у разі 
їх наявності зазначаються склад, розмір, строк погашен-
ня, повне найменування та ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує таке 
зобов’язання), засвідчена підписом фізичної особи.

Подається заявником у довільній формі з обов’язковим 
зазначенням на початку довідки такого:

«Стверджую, що надана інформація є правдивою, по-
вною станом на дату її подання.».»;

абзац другий підпункту 6 виключити;
абзац перший підпункту 8 викласти в такій редакції:
«8) документи щодо проведення незалежної оцінки 

майна такого заявника, засвідчені підписом та печаткою 
(за наявності) незалежного оцінювача.»;

5) в абзаці першому пункту 5 слова «абзацом третім» 
замінити словами «абзацами третім, четвертим»;

6) пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Міжнародна фінансова організація та публічна 

компанія, що мають намір набути істотну участь у про-
фесійному учаснику фондового ринку, подають докумен-
ти, передбачені підпунктами 1, 6 пункту 2 та абзацами 
другим - четвертим пункту 3 розділу II цього Порядку.».

3. Розділ ІІІ після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 
такого змісту:

«3. Структура власності заявника (для юридичної осо-
би) має бути прозорою та такою, що відповідає вимогам 
цього Порядку.».

У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4.
4. У розділі IV:
1) у пункті 1:
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«у заявника наявні власні кошти у розмірі, достатньо-

му для набуття або збільшення істотної участі (у тому 
числі для забезпечення можливості у майбутньому нада-
вати в разі потреби додаткову фінансову підтримку про-
фесійному учаснику фондового ринку незалежно від 
того, яким чином набувається, збільшується істотна 
участь).»;

в абзацах шостому, сьомому слово «власний» у всіх 
відмінках замінити словом «регулятивний» у відповідних 
відмінках;

абзац восьмий, дев’ятий виключити.
доповнити пункт трьома новими абзацами такого змісту:
«заявник – банк, інша фінансова установа, які набува-

ють та/або збільшують пряму істотну участь та є/будуть 
кінцевим контролером у структурі власності професійно-
го учасника фондового ринку, мають відповідати еконо-
мічним (пруденційним) нормативам щодо розміру влас-
них коштів (регулятивного капіталу), власного капіталу, 
що встановлені законодавством України або країною 
місцезнаходження таких заявників на останню звітну 
дату, що передує наданню документів для набуття та/
або збільшення істотної участі.

Розміром власних коштів для банків та небанківських 
фінансових установ є розмір власного (регулятивного) 
капіталу, що встановлений для таких осіб законодав-
ством України або країни місцезнаходження заявника, з 
урахуванням відповідності таких осіб встановленим еко-
номічним (пруденційним) нормативам.

Для банків та небанківських фінансових установ, які 
набувають та/або збільшують пряму істотну участь та є/
будуть кінцевим контролером у структурі власності про-
фесійного учасника фондового ринку, розмір власних ко-
штів вважається достатнім, якщо він є більшим, ніж роз-
мір коштів, що вносяться до статутного капіталу 
професійного учасника фондового ринку, та/або при на-
бутті/збільшенні істотної участі на вторинному ринку – 
більшим, ніж величина, пропорційна його частці, що на-
бувається у професійного учасника фондового ринку, у 
відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у регуля-
тивному капіталі професійного учасника фондового рин-
ку, якщо регулятивний капітал є меншим за мінімальний 
статутний капітал, встановлений законодавством для 
певного виду діяльності.»;

2) абзац дванадцятий пункту 2 виключити;
3) у пункті 3:
після абзацу першого доповнити пункт новими абза-

цами другим, третім такого змісту:
«До власних коштів заявника – фізичної особи для 

підтвердження фінансового (майнового) стану відповід-
но до цілей цього Порядку не можуть входити кошти 
(майно), отримані за договорами позики, кредиту та ін-
шими правочинами, за якими такі кошти підлягають по-
верненню.

Фінансовий стан заявника – фізичної особи має забез-
печувати можливість особи в майбутньому надавати в 
разі потреби додаткову фінансову підтримку професій-
ному учаснику фондового ринку незалежно від того, яким 
чином набувається, збільшується істотна участь.».

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відпо-
відно абзацами четвертим, п’ятим;

абзаци четвертий, п’ятий викласти в такій редакції:
«Для заявника – фізичної особи, який набуває та/або 

збільшує пряму істотну участь у професійному учаснику 
фондового ринку, фінансовий (майновий) стан (у тому 
числі для забезпечення можливості у майбутньому нада-
вати в разі потреби додаткову фінансову підтримку про-
фесійному учаснику фондового ринку незалежно від 
того, яким чином набувається, збільшується істотна 
участь) має відповідати вимогам щодо наявності влас-
них коштів у розмірі більшому, ніж розмір коштів, що вно-
сяться до статутного капіталу професійного учасника 
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фондового ринку та/або при набутті/збільшенні прямої 
істотної участі на вторинному ринку, більшому ніж вели-
чина, пропорційна його частці, що набувається у профе-
сійному учаснику фондового ринку, у відсотках за її номі-
нальною вартістю у гривнях у регулятивному капіталі 
професійного учасника фондового ринку або у статутно-
му капіталі такого учасника, якщо регулятивний капітал є 
меншим за статутний.

Для заявника – фізичної особи, який набуває та/або 
збільшує істотну участь та є кінцевим контролером про-
фесійного учасника фондового ринку, фінансовий (май-
новий) стан (у тому числі для забезпечення можливості у 
майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінан-
сову підтримку професійному учаснику фондового ринку 
незалежно від того, яким чином набувається, збільшу-
ється істотна участь) має відповідати вимогам щодо на-
явності власних коштів, розмір яких пропорційний його 
частці у професійного учасника фондового ринку у 
відсот ках за її номінальною вартістю у гривнях у регуля-
тивному капіталі професійного учасника фондового рин-
ку або у статутному капіталі такого учасника, якщо регу-
лятивний капітал є меншим за статутний.»;

4) у пункті 5:
абзац перший викласти в такій редакції:
«5. Ділова репутація осіб, а саме заявника – юридич-

ної особи, фізичної особи, керівника (членів) виконавчо-
го органу та голови (членів) наглядової ради заявника – 
юридичної особи за останні два роки повинна відповідати 
таким вимогам:»;

у підпункті 1:
в абзаці першому слово «юридичної» виключити;
абзаци другий, третій викласти в такій редакції:
«попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здій-

снювала контроль у фінансовій установі та/або у разі 
відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали 
контроль, була кінцевим бенефіціарним власником 
(контролером), здійснювала повноваження одноосібно-
го виконавчого органу (або призначена головою або чле-
ном колегіального виконавчого органу) фінансової уста-
нови, не призвела до прийняття рішень про банкрутство 
(примусову ліквідацію) фінансової установи, призначен-
ня тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) ста-
ном на будь-яку дату протягом одного року, що передує 
зазначеним подіям;

попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здій-
снювала контроль у фінансовій установі та/або у разі від-
сутності осіб у структурі власності, що здійснювали конт-
роль, була кінцевим бенефіціарним власником 
(контролером), здійснювала повноваження одноосібного 
виконавчого органу (або призначена головою або членом 
колегіального виконавчого органу) фінансової установи, 
не призвела до застосування санкції у вигляді анулюван-
ня (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових 
послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням 
ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових 
послуг), що не була скасована у встановленому законо-
давством порядку, станом на будь-яку дату протягом од-
ного року, що передує зазначеним подіям;»;

в абзаці п’ятому слово «юридична» виключити;
в абзаці шостому слово «юридичної» виключити;
у підпункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:
«2) особи, а саме керівник (члени) виконавчого органу 

та голова (члени) наглядової ради заявника – юридичної 
особи та фізична особа – заявник мають ділову репута-
цію за останні два роки, яка відповідає, крім вимог, зазна-
чених у підпункті 1 цього пункту, таким вимогам:»;

абзаци четвертий, п’ятий виключити.
У зв’язку з цим абзаци шостий – дванадцятий вважати 

відповідно абзацами четвертим – десятим;
абзац шостий виключити.
У зв’язку з цим абзаци сьомий – десятий вважати від-

повідно абзацами шостим – дев’ятим;
абзаци сьомий – дев’ятий виключити.
5) пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Особа має право надати додаткові відомості та до-

кументи, що підтверджують відповідність її ділової репу-
тації вимогам цього розділу.».

5. У додатках:
1) у додатку 1:
у пункті 4 заяви про отримання погодження набуття іс-

тотної участі у професійному учаснику фондового ринку:
доповнити пункт після абзацу восьмого новим абза-

цом такого змісту:
«незалежна від формального володіння можливість 

значного (вирішального) впливу на керівництво чи діяль-
ність професійного учасника (учасників) 
______________________________________________

(зазначається наявність або відсутність такої можливості  
та відсоток такого впливу)».

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом деся-
тим;

абзац десятий викласти у такій редакції:
«Примірник переліку (опису) документів додається.»;
у пункті 4 заяви про отримання погодження збільшен-

ня істотної участі у професійному учаснику фондового 
ринку:

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абза-
цом такого змісту:

«незалежна від формального володіння можливість 
значного (вирішального) впливу на керівництво чи діяль-
ність професійного учасника (учасників) 
______________________________________________  

(зазначається наявність або відсутність такої можливості  
та відсоток такого впливу)».

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом деся-
тим;

абзац десятий викласти у такій редакції:
«Примірник переліку (опису) документів додається.»;
2) у додатку 2 слова «Дата складання» замінити сло-

вами «Дата підписання»;
3) пункти 3, 4 розділу IV додатка 3 викласти в такій 

редакції:
«3. Чи були Ви особою, що здійснювала контроль у 

фінансовій установі, та/або у разі відсутності осіб у струк-
турі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бе-
нефіціарним власником (контролером), особою, яка 
здійснювала повноваження одноосібного виконавчого 
органу (або призначена головою або членом колегіаль-
ного виконавчого органу) фінансової установи та діяль-
ність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень 
про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової уста-
нови, призначення тимчасового керівника (тимчасової 
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адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного 
року, що передує зазначеним подіям?
______________________________________________

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної 
особи за ЄДРПОУ, відсоток володіння в ній (посада), інформація про 

причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)
4. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що 

здійснювала контроль у фінансовій установі, та/або у 
разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснюва-
ли контроль, кінцевим бенефіціарним власником 
(контролером), особою, яка здійснювала повноваження 
одноосібного виконавчого органу (або призначена голо-
вою або членом колегіального виконавчого органу) фі-
нансової установи та діяльність (бездіяльність) якої при-
звела до застосування санкції у вигляді анулювання 
(відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових 
послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійснен-
ням ліцензіатом певного виду професійної діяльності) 
станом на будь-яку дату протягом одного року, що пере-
дує зазначеним подіям, що не була скасована у встанов-
леному законодавством порядку?
______________________________________________

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної 
особи за ЄДРПОУ, відсоток володіння в ній (посада), інформація про 

причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)»;
4) пункти 2, 3 розділу IІІ додатка 4 викласти в такій 

редакції:
«2. Чи були Ви особою, що здійснювала контроль у 

фінансовій установі, та/або у разі відсутності осіб у струк-
турі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бе-
нефіціарним власником (контролером), особою, яка 
здійснювала повноваження одноосібного виконавчого 
органу (або призначена головою або членом колегіаль-
ного виконавчого органу) фінансової установи та діяль-
ність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень 
про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової уста-
нови, призначення тимчасового керівника (тимчасової 
адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного 
року, що передує зазначеним подіям?
______________________________________________

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної 
особи за ЄДРПОУ, відсоток володіння в ній (посада), інформація про 

причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)
3. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що 

здійснювала контроль у фінансовій установі, та/або у 
разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснюва-
ли контроль, кінцевим бенефіціарним власником 
(контролером), особою, яка здійснювала повноваження 
одноосібного виконавчого органу (або призначена голо-
вою або членом колегіального виконавчого органу) фі-
нансової установи та діяльність (бездіяльність) якої при-
звела до застосування санкції у вигляді анулювання 
(відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових 
послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійснен-
ням ліцензіатом певного виду професійної діяльності) 
станом на будь-яку дату протягом одного року, що пере-
дує зазначеним подіям, що не була скасована у встанов-
леному законодавством порядку?
______________________________________________

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної 
особи за ЄДРПОУ, відсоток володіння в ній (посада), інформація про 

причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)».
5) у додатку 5:

у розділі V:
пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Чи були Ви особою, що здійснювала контроль у 

фінансовій установі, та/або у разі відсутності осіб у струк-
турі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бе-
нефіціарним власником (контролером), особою, яка 
здійснювала повноваження одноосібного виконавчого 
органу (або призначена головою або членом колегіаль-
ного виконавчого органу) фінансової установи та діяль-
ність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень 
про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової уста-
нови, призначення тимчасового керівника (тимчасової 
адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного 
року, що передує зазначеним подіям?
______________________________________________

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної 
особи за ЄДРПОУ, відсоток володіння в ній (посада), інформація про 

причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)»;
доповнити розділ новим пунктом 3 такого змісту:
«3. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, 

що здійснювала контроль у фінансовій установі, та/або 
у разі відсутності осіб у структурі власності, що здій-
снювали контроль, кінцевим бенефіціарним власни-
ком (контролером), особою, яка здійснювала повно-
важення одноосібного виконавчого органу (або 
призначена головою або членом колегіального вико-
навчого органу) фінансової установи та діяльність (без-
діяльність) якої призвела до застосування санкції у ви-
гляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на 
ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у 
зв’язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду про-
фесійної діяльності) станом на будь-яку дату протягом 
одного року, що передує зазначеним подіям, що не 
була скасована у встановленому законодавством по-
рядку?
______________________________________________

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної 
особи за ЄДРПОУ, відсоток володіння в ній (посада), інформація про 

причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)».
У зв’язку з цим пункти 3 – 9 вважати відповідно пункта-

ми 4 – 10;
6) у додатку 6:
у таблиці 1:
слова «Інформація про асоційованих осіб фізичної 

особи – заявника» замінити словами «Інформація про 
асоційованих осіб фізичної особи – заявника*»;

слова «Символ учасника ринку цінних паперів*» замі-
нити словами «Символ учасника ринку цінних папе-
рів***»;

у таблиці 2 слова «Символ учасника ринку цінних па-
перів*» замінити словами «Символ учасника ринку цін-
них паперів***»;

в абзаці п’ятому додатка слово «анкеті» замінити сло-
вом «довідці»;

доповнити додаток новим абзацом такого змісту:
«Фізична особа _______________   ______________

 (підпис)  (П.І.Б.)»;
7) додаток 7 викласти в новій редакції, що додається.

Директор департаменту регулювання 
діяльності торговців цінними паперами 
та фондових бірж  І. Устенко
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Додаток 7
до Порядку погодження набуття 
особою істотної участі у професій-
ному учаснику фондового ринку 
або збільшення її таким чином, що 
зазначена особа буде прямо чи 
опосередковано володіти або 
контролювати 10, 25, 50 і 75 відсо-
тків статутного капіталу такого 
учасника чи права голосу придба-
них акцій (часток) в його органах 
управління
(пункт 1 розділу III)

Довідка 
про прямих власників та власників з істотною 

участю у структурі власності заявника 
Дата підписання довідки:
Таблиця 1. Структура власності заявника 
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Участь особи у 
заявника, %

пр
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а
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ко
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су
ку

пн
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі особи у 
заявника (колонка 9 таблиці). 
№
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Розрахунок

1 2 3

Заповнюється щодо прямих власників заявника з ура-
хуванням такого:

для заявників, створених у формі акціонерного това-
риства, за власниками, які володіють часткою у статут-
ному капіталі заявника у розмірі 5 і більше відсотків ста-
тутного капіталу;

для заявників, створених у формі товариств з обмеже-
ною відповідальністю, за всіма прямими власниками.

Заповнюється щодо опосередкованих власників заяв-
ника за власниками, які прямо та/або опосередковано 
володіють 5 і більше відсотками у кожному прямому 
власнику, частка якого у статутному капіталі заявника 
складає 5 та більше відсотків, до кінцевих власників та-
кого прямого власника. 

Заповнюється щодо всіх осіб, які прямо у заявника та/
або прямо або опосередковано у прямого власника во-
лодіють менше ніж 5 відсотками та у сукупності у заявни-
ку володіють істотною участю.

У колонці 2 зазначається:
1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, 

ім’я та по батькові особи згідно з паспортом;
2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без грома-

дянства - повне ім’я англійською мовою та його транслі-
терація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменуван-

ня відповідно до установчих документів;
4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найме-

нування англійською мовою та його транслітерація укра-
їнською мовою.

У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:
1) «Д» - для держави (в особі відповідного державного 

органу);
2) «МФУ» - для міжнародної фінансової установи;
3) «ПК» - для публічної компанії;
4) «ТГ» - для територіальної громади (в особі відповід-

ного органу місцевого самоврядування);
5) «ФО» - для фізичної особи;
Продовження додатка 7
6) «ЮО» - для юридичної особи;
7) «(ФУ)» – додається у разі, якщо власник є фінансо-

вою установою.
Для заповнення щодо професійної діяльності на ринку 

цінних паперів - діяльності з управління іпотечним по-
криттям застосовуються такі літери:

8) «Е» - емітент іпотечних облігацій; 
9) «о» - особи, які відступили спеціалізованій іпотечній 

установі права за іпотечними активами в складі іпотечно-
го покриття; 

10) «а» - аудитор (аудиторська фірма), визначений(а) 
договором про управління іпотечним покриттям; 

11) «у» - обслуговуюча установа.
У колонці 4 зазначається тип істотної участі у вигляді 

літер:
1) «П» - пряма істотна участь;
2) «О» - опосередкована істотна участь;
3) «П, О» - пряма та опосередкована істотна участь;
4) «О(Д)» - істотна участь виникла у зв’язку з переда-

ванням особі права голосу за дорученням;
5) «(С)» – додається до типу, якщо участь спільна;
6) «О(Н)» - незалежний від формального володіння 

вплив, крім передавання права голосу.
У колонці 6 зазначається:
1) щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце 

проживання (повна адреса), серія (за наявності) та но-
мер паспорта, найменування органу, що його видав, дата 
видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (у разі наявності), дата та рік наро-
дження;

2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження 
(повна адреса), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

3) щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходжен-
ня (повна адреса) українською та англійською мовами, 
ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банків-
ського, судового реєстру або іншого офіційного докумен-
та, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної осо-
би в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

У колонці 7 зазначаються взаємозв’язки особи із за-
явником, у зв’язку з якими особа є власником істотної 
участі у заявнику, а також дата та номер рішення НКЦПФР 
про надання згоди на набуття істотної участі у заявнику, 
якщо на момент набуття істотної участі погодження іс-
тотної участі було передбачено законодавством, а та-
кож:

1) якщо особа має пряму участь у заявнику, зазнача-
ється, що особа є акціонером (учасником) заявника, та 
наводиться її частка в статутному капіталі заявника;
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2) якщо особа має опосередковану істотну участь у за-
явнику, зазначаються всі особи, через яких особа має 
опосередковану участь у заявнику, - щодо кожної ланки в 
ланцюгу володіння корпоративними правами у заявнику 
із зазначенням відсотка володіння корпоративними пра-
вами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб 
є власником істотної участі у заявнику, зазначаються всі 
особи, що входять до такої групи, та підстави, у зв’язку з 
якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є власником істотної участі незалежно 
від формального володіння, зазначаються обставини, у 
зв’язку з якими особа має можливість значного або ви-
рішального впливу на управління та діяльність заявника 
/юридичної особи;

5) якщо особа є власником істотної участі у зв’язку з 
передаванням їй прав голосу за дорученням, зазнача-
ється документ, яким оформлене таке доручення.

Щодо всіх документів, зазначених в колонці 7, наво-
дяться дата їх видачі та строк дії.

У колонці 10 зазначається сукупний відсоток участі 
особи у заявнику та наводиться опис непрямої участі.

Таблиця 2. Інформація про юридичних осіб, у яких за-
явник має частку у статутному (складеному) капіталі цих 
юридичних осіб
№ 
з/п

Повне 
наймену-

вання

Символ 
учасника 

ринку цінних 
паперів*

(для 
юридичних 

осіб)

Місцезна-
ходження

Ідентифіка-
ційний код 
юридичної 
особи за 
ЄДРПОУ

Відсоток 
участі у 

статутному 
(складеному) 

капіталі 
(починаючи з 
5 відсотків)

1 2 3 4 5 6

Заповнюється щодо юридичних осіб, у яких заявник 
володіє часткою у статутному (складеному) капіталі у 
розмірі 5 і більше відсотків.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій 
довідці, які сталися до отримання погодження Комісією 
набуття та/або збільшення істотної участі, зобов’язуюсь 
негайно повідомити Комісію про ці зміни.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законо-
давством України, надана інформація може бути дове-
дена до відома інших державних органів.

Стверджую, що надана інформація є правдивою і пов-
ною станом на дату її подання, і не заперечую проти пе-
ревірки Комісією достовірності поданих документів і пер-
сональних даних, що в них містяться.

До вищезазначеної інформації додається схематичне 
зображення структури власності заявника та власників з 
істотною участю в ньому.

У разі неможливості надання інформації із зазначених 
у цій довідці питань викладається причина.

Керівник 
юридичної 

особи

М. П.
(за наявності)

________
(підпис)

____________________
(П. І. Б.)

___________
* Символ учасника ринку цінних паперів: Т - торговці 

цінними паперами, І - інвестиційні фонди, Б - біржі, С - 
саморегулівні організації, КУА - компанії з управління ак-
тивами, О - інші юридичні особи, які не є професійними 
учасниками фондового ринку, СК - страхова компанія, 

ПФ - пенсійний фонд, ДУ - депозитарна установа, К - клі-
рингова установа, ЦД - центральний депозитарій, РЦ - 
розрахунковий центр, ПК - публічна компанія.

Примітка. Розмір істотної участі особи - власника за-
явника при одночасному прямому та опосередкованому 
самостійному або спільному володінні акціями (частка-
ми) у статутному капіталі заявника визначається шляхом 
складання розміру прямої та опосередкованої участі.

Розмір істотної участі особи - власника заявника в ста-
тутному капіталі заявника, який має самостійне або 
спільне з іншими особами опосередковане володіння, 
розраховується шляхом множення розміру його прямого 
володіння в статутному капіталі власника участі на роз-
мір прямого володіння цього власника в статутному капі-
талі заявника та ділення цього добутку на 100. Такий по-
рядок розрахунку не поширюється на осіб, які прямо або 
через інших осіб здійснюють контроль прямого власника 
у заявника.

Якщо особа прямо або через інших осіб здійснює 
контроль прямого власника істотної участі у заявника, 
розмір опосередкованої участі такої особи у заявника 
дорівнює розміру прямої участі власника істотної участі у 
заявника. Якщо особа прямо або через інших осіб має 
істотну участь у прямому власнику у заявника, розмір та-
кої опосередкованої участі дорівнює сумі участей, які 
розраховуються відповідно до цього додатка. 

Розмір істотної участі особи - власника заявника в ста-
тутному капіталі цього заявника, який має самостійне 
або спільне з іншими особами опосередковане володін-
ня через двох або більше прямих власників істотної учас-
ті, розраховується шляхом складання розмірів усіх час-
ток такого опосередкованого володіння через цих осіб.

Розмір істотної участі у заявника - групи осіб, які є асо-
ційованими, розраховується шляхом складання часток 
всіх цих осіб у структурі власності заявника.

Розмір істотної участі заявника, який набуває неза-
лежно від формального володіння можливість значного 
впливу на діяльність професійного учасника, прирівню-
ється до 10 відсотків та у разі набуття вирішального 
впливу прирівнюється до 100 відсотків.

При визначенні наявності у заявника значного впливу, 
що становить від 10 до 50 відсотків, або вирішального 
впливу, що становить 50 і більше відсотків, на управлін-
ня або діяльність професійного учасника незалежно від 
формального володіння враховується, зокрема:

відповідність структури власності професійного учас-
ника щодо її прозорості відповідно до встановлених Ко-
місією вимог та наявність у цій структурі інших 

Продовження додатка 7
власників істотної участі;
наявність у заявника можливості будь-яким чином 

впливати на призначення посадових осіб професійного 
учасника, зокрема, бути керівником такої установи, мати 
своїх представників в органах управління або бути чле-
ном спостережної ради професійного учасника;

наявність у заявника можливості брати участь у прий-
нятті рішень з основних напрямів діяльності професійно-
го учасника (інвестиційна, облікова політика професійно-
го учасника) незалежно від того, чи отримується за таку 
роботу компенсація або винагорода, зокрема набуття 
права голосу в розмірі 10 і більше відсотків статутного 
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капіталу на загальних зборах учасників професійного 
учасника фондового ринку (крім випадку, коли за дору-
ченням право голосу 10 і більше відсотків статутного ка-
піталу професійного учасника фондового ринку надаєть-
ся довірителем особі, яка перебуває у трудових відносинах 

з довірителем, або коли в довіреності визначено перелік 
питань порядку денного загальних зборів із зазначенням 
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголо-
сувати) та/або отримання на підставі договору про управ-
ління корпоративних прав (акцій, часток).

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНфоРмАцІйНІ ПоВІДомЛЕННЯ ТА 
НоВИНИ НКцПфР

НКцПфР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 10.11.2015р. №1843, на підставі підпункту 1) 
пункту 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій між-
народних фінансових організацій та їх обігу, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 27.12.2013р. №2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014р. за №171/24948 (із змінами), та відповідно 
до документів, отриманих від Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-
ФОНД», 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, б.34, 
офіс 312/3, код за ЄДРПОУ: 25586047, на скасування 
реєстрації випуску облігацій у зв’язку з погашенням об-
лігацій (серія АD), скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій (серія АD) Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «ІПоТЕЧНА КомПАНІЯ «АРКАДА-фоНД». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (серія АD) 
Товариства з обмеженою відповідальністю «ІПОТЕЧ-
НА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД» від 18 червня 2013 
року №98/2/2013, видане Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку, дата видачі 04 верес-
ня 2013 року, анульовано – розпорядження 
№357-Кф-С-о від 16 серпня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 року №1843, із змінами, 
на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстра-
ції випусків акцій, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354, із 
змінами та доповненнями, відповідно до документів, 
наданих ПАТ «Поліссяхліб», код за ЄДРПОУ: 
04310507, 33010, м. Рівне, вул. Макарова, 14, на зупи-
нення обігу акцій у зв`язку з перетворенням акціонер-
ного товариства, зупинено обіг акцій ПАТ «Полісся-
хліб» – розпорядження № 381-Кф-З від 16 серпня 
2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов`язаних з переходом прав власності на акції, та об-

межується здійснення операцій у системі депозитар-
ного обліку з акціями цього випуску: 

«18» серпня 2017 року 
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 №1843, із змінами, та на 
підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих Керуючим санацією 
Українсько-Британського ПрАТ «Динаміка Корпо-
рейшин» Чесновою Н. В. (49057, м. Дніпро, вул. Героїв 
Сталінграду, 158, код за ЄДРПОУ: 21852196) на віднов-
лення обігу акцій, відновлено обіг акцій Українсько-
Британського ПрАТ «Динаміка Корпорейшин» – розпо-
рядження № 10-Кф-Во від 16 серпня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 №1843, із змінами, п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, із змінами та доповне-
ннями, відповідно до документів, наданих ПАТ «Спец-
техскло А», код за ЄДРПОУ: 36934182, 85110, Доне-
цька обл., м. Костянтинівка, вул. Шмідта, 20, на 
скасування реєстрації випуску акцій у зв`язку з пере-
творенням акціонерного товариства, скасовано реє-
страцію випуску акцій ПАТ «Спецтехскло А». Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Спецтехскло А» 
від 03.08.2010 року №620/1/10, видане Державною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження №285-Кф-С-А від 17 серпня 
2017 року.

17.08.2017 р.

01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, тел./факс: 
(044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКцПфР обов’язкове.
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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 «моНфАРм»
2. Код за ЄДРПОУ: 00374870
3. Місцезнаходження: 19100 місто Монастирище, Монастирищенський 

район, Черкаська область, вулиця Заводська, будинок 8
4. Міжміський код, телефон та факс: (04746) 2-19-57, 2-36-76
5. Електронна поштова адреса: 00374870@afr.com.ua, yurist@monfarm.

com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст Повідомлення 
16.08.2017 року ПАТ «МОНФАРМ» отримано повідомлення від акціоне-

ра «фізичної особи» (Вх. № 173 від 16.08.2017 року) про набуття права 
власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПАТ «МОНФАРМ». Дата 
набуття домінуючого пакета акцій: 07 серпня 2017 р. Розмір пакету акцій 
«фізичної особи» збільшився з 4675726 штук акцій до 6234303 штуки акцій. 
Розмiр частки акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй складав: в загальній 
кількісті акцій 4675726 шт., в загальній кількісті голосуючих акцій 4675726 
шт., 74,2 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу та 
74,9998 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера 
пiсля змiни пакета акцiй склав: в загальнiй кiлькостi акцiй 6234303 шт., в 
загальній кількісті голосуючих акці 6234303 шт., 98,93 % в загальній кіль-
кості акцій у вiдсотках до статутного капiталу та 99,9998 % в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй.

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

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

2. Директор  Домащук Богдан Борисович 16.08.2017

ПУБЛІЧНЕ  
АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  

«ТУРБоАТом»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
емітента

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

«Турбоатом»; 
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05762269;
3. Місцезнаходження: просп. Московський, 199, м. Харків, 61037;
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (057) 349-22-92, 

факс (057) 349-21-71;
5. Електронна поштова адреса: office@turboatom.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.turboatom.com.ua;
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення значних правочинів. 
ІІ. Текст повідомлення

 Згідно з Наказом генерального директора ПАТ «Турбоатом» від 
16.08.2017 р. № 286-К, у зв’язку зі смертю достроково припиняються 
повноваження члена Дирекції – головного бухгалтера ПАТ «Турбоатом» 
Журби Євгенії Павлівни, паспорт серія МК №046309, виданий Комінтер-
нівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 08.02.1996 р. Пере-
бувала на посаді з 05.04.2011 р. Безпосередньо акціями Товариства не 
володіла. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. 

 На дату вчинення дії замість звільненої особи на посаду члена Ди-
рекції нікого не призначено.

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

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

2. Генеральний директор _________________ В.Г. Суботін 
     М.П.

 17.08.2017 р.

До уваги акціонерів  

АТЗТ «СВІТАНоК»!
Наглядова рада АТЗТ «Світанок»( код за ЄДРПоУ 19327755) повідо-

мляє про проведення загальних зборів акціонерів, що відбудуться 
28 вересня 2017 року о 14 год. 00 хв. за адресою: м. Львів, вул. Горо-
доцька, 174, (4 поверх, кабінет № 419).

Початок реєстрації акціонерів о 13 год.45 хв., закінчення реєстрації 
акціонерів о 14 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 22 вересня 2017 р.

Документом, що підтверджує право участі у роботі загальних зборів є 
паспорт, а для довірених осіб – паспорт та довіреність, яка оформлена 
згідно чинного законодавства. У разі неможливості прийняти участь у робо-
ті загальних зборів особисто, просимо оформити довіреність на Вашого 
представника, посвідчену згідно чинного законодавства.

З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до 
загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися в офісі Това-
риства за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 174, (4 поверх, кабінет № 419), 
з дати отримання повідомлення до 27 вересня 2017 р. включно, у робочі 
дні. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – генеральний директор Товариства Деркач Василь Михайлович.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря зборів.
2. Про затвердження регламенту зборів. 
3. Заслуховування звітів Наглядової ради, Генерального директора та 

Ревізійної комісії за підсумками господарської діяльності АТЗТ «Світанок» 
у 2015-2016 роках. Прийняття рішення за підсумками розгляду звітів На-
глядової ради, Генерального директора та Ревізійної комісії.

4. Затвердження річних фінансових звітів Товариства за 2015 та 2016 
роки.

5. Про використання прибутків за підсумками господарської діяльності 
Товариства за 2015 та 2016 роки.

6. Про приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні 
товариства» та визначення типу акціонерного товариства.

7. Про зміну найменування Товариства.
8. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом 

викладення Статуту в новій редакції.
9. Про уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів та 

нової редакції Статуту Товариства. 

10. Про державну реєстрацію змін до Статуту Товариства (нової редак-
ції).

11. Про затвердження Положень про Загальні збори Товариства, про 
Наглядову раду Товариства, про Виконавчий орган Товариства, про Ревізо-
ра Товариства.

12. Про обрання органів управління та контролю Товариства. 
оСНоВНІ ПоКАЗНИКИ  

фінансово-господарської діяльності підприємства  
(тис. грн.)

Найменування показника

період

Звітний 
2016р.

Звітний 
2015р.

Попере-
дній 

2014р.
Усього активів 6020 3642 6013
Основні засоби 3988 1751 1785
Довгострокові фінансові інвестиції - - -
Запаси 903 499 1582
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

1012 1247 2167

Грошові кошти та їх еквіваленти - - 4
Нерозподілений прибуток -3292 -2753 -2863
Власний капітал 3767 1887 1777
Статутний капітал 128 128 128
Довгострокові зобов‘язання - - -
Поточні зобов‘язання 2253 1755 4236
Чистий прибуток (збиток) -539 110 79
Середньорічна кількість акцій (шт.) 127823 127823 127823
Кількість власних акцій викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

40 48 58

Повідомлення та проект рішень щодо кожного з питань порядку ден-
ного розміщені на сайті http:// http://www.svitanok.lviv.ua/

Довідки за телефоном: (032) 232-42-86
Наглядова рада АТЗТ «Світанок»
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ПРИВАТНЕ  
АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  

«ПоЛТАВАКоНДИТЕР»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Полтавакондитер»

2. Код за ЄДРПОУ 00382208
3. Місцезнаходження 36020, м. Полтава, вул. Спаська, 10
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0532) 50-50-40 (0532) 50-50-40

5. Електронна поштова 
адреса

Seryogina_O_M@dominik.ua

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

dominik.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням членiв Наглядової ради вiдповiдно до протоколу № 13 

вiд 11.08.2017 р. обрано Головою Наглядової ради ПрАТ «Полтава-
кондитер» - Кiрiк Тамару Миколаївну (паспорт серiя ММ №043546, 
виданий Орджонiкiдзевським РВХ МУУ МВС України в Харкiвськiй 
областi 18 листопада 1998 р.) – представника за довiренiстю акцiонера 
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIГМАБЛЕЙЗЕР УКРАЇ-
НА» строком на 3 (три) роки. Володiє 0,00004 % статутного капiталу 
емiтента. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади – члена На-
глядової ради ТОВ «Компанiя Фармко», начальника аналiтичного 
вiддiлу ТОВ «АГРО НОВАНИВА», експерта з планування бюджету 
ТОВ «СIГМАБЛЕЙЗЕР Україна», економiста МГО «Блейзер Фундацiя», 
члена та Голови Наглядової ради ПАТ «Полтавакондитер». Посадова 
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини.

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 Плаксiй Валерiй Iгорович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.08.2017
(дата)

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

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо 
«СТРАХоВА КомПАНIЯ 
«КРоНА ЖИТТЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 35250677
3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, вулиця 

Костянтинiвська, буд. 19, офiс 1
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 220-09-00 (044) 220-09-00
5. Електронна поштова адреса i.tarachuk@krona.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

kronalife@emitents.net.ua

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

II. Текст повідомлення
ПрАТ «СК «КРОНА ЖИТТЯ» повiдомляє про прийняття Наглядовою 

Радою ПрАТ «СК «КРОНА ЖИТТЯ», протокол № 06/2017 вiд 15 серпня 
2017 р., рiшення про змiну персонального складу посадових осiб та при-
значення з 16.08.2017 року виконуючим обов»язки Генерального директо-
ра на перiод перетворення ПрАТ «СК «КРОНА ЖИТТЯ» у ТОВ «КРОНА 
ЖИТТЯ» Голову комiсiї з припинення (реорганiзацiї) Добренкову Юлiю 
Володимирiвну.

Строк, на який призначено особу - до моменту повного припинення 
акцiонерного Товариства та внесення до єдиного державного реєстру за-
пису про припинення ПрАТ «СК «КРОНА ЖИТТЯ».

Пiдстава змiн у персональному складi - повноваження Наглядової Ради 
Товариства, визначенi Статутом Товариства. Обґрунтування змiн у персо-
нальному складi - повноваження Наглядової Ради Товариства. 

Добренкова Ю.В. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Iншi посади, якi обiймала Добренкова Ю.В. протягом останнiх 5 рокiв: 
ЗАТ «Альфа-страхування» - провiдний фахiвець служби внутрiшнього 
аудиту; ПрАТ «СК «КРОНА» - на посадi члена Правлiння - заступника Голо-
ви Правлiння ПрАТ «СК «КРОНА», Голова Правлiння та Генеральний Ди-
ректор ПрАТ «СК»КРОНА».

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 Наконечна Катерина Сергiївна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.08.2017
(дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 00130872
3. Місцезнаходження 69006, м. Запорiжжя,  

вул. Добролюбова, 20
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(+38061)228-83-59 (+38061)228-83-59

5. Електронна поштова адреса FlerikTV@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://dniproenergo.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість

II. Текст повідомлення
16.08.2017 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» (далi – 

«Товариство») (Протокол б/н вiд 16.08.2017 року) прийнято рiшення про 

надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме договору 
на поставку вугiлля з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, 
код за ЄДРПОУ 36511938) загальною вартiстю 922 500 000 (дев’ятсот двад-
цять два мiльйона п’ятсот тисяч) гривень без урахування ПДВ та iнших 
умовах, викладених в Бiржовому свiдоцтвi № 03-С-200717-1-2.

Ознака заiнтересованостi: Товариство та ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є 
афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – 
кiнцевого бенефiцiарного власника.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом 
правочину: 922 500 тис. грн. без ПДВ.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 
звітності: 19 856 839 тис. грн.;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів: 4,6458%.

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 Венцель I.Е.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.08.2017
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ДТЕК ДНIПРоЕНЕРГо»
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Повідомлення про проведення загальних зборів
ПУБЛІЧНоГо АКцIоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА  

«ЗоРЯ»
(код ЄДРПОУ: 05414717; місцезнаходження згідно з реєстраційними 

документами: Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Височанське, вул. Моло-
діжна буд. 25)

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЗоРЯ» (надалі - Товариство), 
повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів 02 жовтня 2017 року 
об 10:00 годин за адресою: одеська обл., Тарутинський р-н, с. Висо-
чанське, вул. Леніна буд. 62, у приміщенні будинку культури, зала 
№ 1.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день 
та за місцем проведення зборів з 08:30 до 09:45 годин відповідно до пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному 
станом на 24:00 годин 26 вересня 2017 року у порядку встановленому за-
конодавством про депозитарну систему України 

Для участі в зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі у 
зборах та голосування у них, оформлених згідно з чинним законодавством.

Перелік питань включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Прийняття 
рішеня з питань порядку проведення загальних зборів. Затвердження по-
рядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних 
зборах акціонерів.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства 
за 2013 - 2016 роки.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства за 2013 - 2016 роки.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізій-
ної комісії Товариства за 2013 - 2016 роки 

5. Затвердження річних звітів Товариства за 2013 - 2016 роки.
6. Розподіл прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату диві-

дендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України. 
7. Прийняття рішення про зміну типу ПАТ «ЗОРЯ».
8. Внесення змін до Статуту ПАТ «ЗОРЯ», пов’язаних із зміною типу, 

шляхом викладення Статуту у новій редакції. Визначення уповноваженої 
особи для підписання нової редакції Статуту Товариства.

9. Затвердження змін до положень Товариства, шляхом викладення по-
ложень Товариства у новій редакції: Загальні збори; Наглядову раду; Ви-
конавчий орган; Ревізійної комісії. Визначення уповноваженої особи для 
підписання внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

10. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх вина-
городи, визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товари-
ства.

Не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів, кожен 
акціонер може запропонувати включення додаткових питань до порядку 
денного шляхом особистого письмового звернення до Голови правління за 
місцезнаходженням Товариства. 

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань проекту порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбува-
ється у робочі дні з 10:00 год. до 17:00 год. за місцезнаходженням Товари-
ства у кабінеті Голови правління Товариства. Посадова особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління 
Гуцул Олександр Васильович.

В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
відбувається у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
www.05414717.sc-ua.com.

Інформація про основні показники фінансово-господарської 
діяльності ПАТ «ЗоРЯ» (тис.грн.):

Найменування 
показника

період
2016 2015 2014 2013 2012

Усього активів 18923 13611 12420 11571 13238
Основні засоби 4065 1798 1408 1830 2189
Довгострокові фінансові 
інвестиції

0 0 0 0 0

Запаси 10757 9543 6119 5096 3996
Сумарна дебіторська 
заборгованість

1716 812 2556 2174 2120

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

391 16 382 185 156

Нерозподілений 
прибуток

6011 2541 818 303 125

Власний капітал 16531 13061 11338 10823 10645
Статутний капітал 2335 2335 2335 2335 2335
Довгострокові 
зобов’язання 

0 0 0 0 0

Поточні зобов’язання 2392 550 1082 748 676
Чистий прибуток (збиток) 3470 1723 515 178 125
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

9340000 9340000 9340000 9340000 9340000

Кількість власників акцій, 
викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0 0 0 0

Загальна сума коштів, 
витрачених на викуп 
власних акцій протягом 
періоду

0 0 0 0 0

Чисельність працівників 
на кінець періоду (осіб)

70 73 70 80 106

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо  
«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГо»

2. Код за ЄДРПОУ 23269555
3. Місцезнаходження 79026, місто Львів, вулиця Козель-

ницька, будинок 15
4. Міжміський код, телефон та факс +38 032 2390710 +38 032 2390710
5. Електронна поштова адреса ZaіkaOS@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.dtek.com/іnvestors_and_
partners/asset/zapadenergo/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість

ІІ. Текст повідомлення
15.08.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення 

про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю з ТОВАРИСТВОМ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (місцезнаходження: 
85612, Донецька обл., Мар’їнський район, м. Курахове, вул. Енергетиків, буд. 34, 
код за ЄДРПОУ 31831942), а саме схвалено специфікацію від 10.04.2017 до до-
говору від 10.04.2017 № 1101-ЗЕ на поставку натру їдкого технічної марки РД у 
кількості 25,025 т загальною вартістю 485 573,39 грн, в тому числі ПДВ. 

ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, 
оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бене-
фіціарного власника.

РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є 

ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 404,64 тис.грн. (ПДВ 20% - 80,93 тис.грн., всьо-
го з ПДВ - 485,57 тис.грн.). ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 
31.12.2016: 12 277 229 тис. грн. СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУП-
НОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,0033 %

15.08.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято 
рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю з 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» 
(місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, код за ЄДРПОУ 
36511938), а саме договору від 20.07.2017 № 1-1-2017/037 на поставку ву-
гілля загальною вартістю 1 250 000 000,00 гривень з ПДВ та інших умовах, 
викладених в Біржовому свідоцтві №03-С-200717-1-1.

ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, 
оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бене-
фіціарного власника.

РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є 
ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 041 666,67 тис.грн. (ПДВ 20% - 208 333,33 
тис.грн., всього з ПДВ - 1 250 000 тис.грн.).

ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 
тис. грн.

СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ 
ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 8,48 %

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Шувар Андрій Йосифович
Т.в.о. Генерального 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.08.2017

(дата)
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До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА  

«ІНСТИТУТ ТРАНСПоРТУ НАфТИ» 
ЄДРПоУ: 00148429.

Компанія «Венечі Холдінг Лімітед» акціонер, який є власником більше 
10 відсотків простих акцій (далі за текстом також – «Акціонер») Публічного 
акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» (далі за текстом також 
– «Товариство»), код за ЄДРПОУ: 00148429, місцезнаходження (адреса реє-
страції): 04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, повідомляє Вас про вне-
сення змін до порядку денного позачергових загальних зборів що відбудуть-
ся 29.08.2017 року о 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Січових 
Стрільців, 60, зал засідань Публічного акціонерного товариства «Інститут 
транспорту нафти».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за-
гальних зборах Товариства відбудеться 29.08.2017р. з 10 год.00 хв. до 10 год. 
45 хв. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60, зал засідань 
Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти». 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах Товариства, які призначені на 29.08.2017 року – 
станом на 24 год.00 хв. 21.08.2017 року. 
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на загальні збори): 

1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинен-
ня їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за на-
слідками його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішен-
ня за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 
2016 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства 

за 2016 рік.
9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укла-

датимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради 
Товариства. 

12. Про розірвання договору про відкриття/обслуговування рахунків у 
цінних паперах власників цінних паперів Товариства з депозитарною устано-
вою ПрАТ «МАЙСТЕР БРОК» та обрання нової депозитарної установи для 
відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів 
Товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного розміщена веб-сайті Акціонера: http:// http://www.bim.
org.ua/ 

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, у робочий час (з 
14.00 год. до 17.00 год., крім суботи та неділі) за адресою: місто Київ, 
Харківське шосе, будинок 175 (Бізнес-центр «Кристал»), секція 1, 1-й по-
верх, офіс 1. Відповідає за порядок ознайомлення з документами Шала-
мова О.В. тел. +38 0681148315.

Компанія «Венечі Холдінг Лімітед» акціонер, який є власником 
більше 10 відсотків простих акцій Публічного акціонерного 

товариства «Інститут транспорту нафти»

До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА  

«ІНСТИТУТ ТРАНСПоРТУ НАфТИ» 
ЄДРПоУ: 00148429.

Компанія «Венечі Холдінг Лімітед» акціонер, який є власником більше 10 від-
сотків простих акцій (далі за текстом також – «Акціонер») Публічного акціонер-
ного товариства «Інститут транспорту нафти» (далі за текстом також – «Това-
риство»), код за ЄДРПОУ: 00148429, місцезнаходження (адреса реєстрації): 
04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, повідомляє Вас про внесення змін до 
порядку денного позачергових загальних зборів що відбудуться 29.08.2017 
року о 15 год. 00 хв. за адресою: Україна, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 38/40, 
готель «Експрес», 4-й поверх,  середній конференц зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових 
загальних зборах Товариства відбудеться 29.08.2017р. з 14 год.00 хв. до 
14 год. 45 хв. за адресою: Україна, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 38/40, 
готель «Експрес», 4-й поверх,  хол середнього конференц залу. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах Товариства, які призначені на 29.08.2017 року – 
станом на 24 год.00 хв. 21.08.2017 року. 
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на загальні збори): 

1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припи-
нення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
4. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної ко-
місії за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства 

за 2016 рік.
9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що 

укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами На-
глядової ради Товариства. 

12. Про розірвання договору про відкриття/обслуговування рахунків у 
цінних паперах власників цінних паперів Товариства з депозитарною уста-
новою ПрАТ «МАЙСТЕР БРОК» та обрання нової депозитарної установи 
для відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних 
паперів Товариства.

Інформація з проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена веб-сайті Акціонера: http:// http://www.
bim.org.ua/ 

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, у робочий час (з 
14.00 год. до 17.00 год., крім суботи та неділі) за адресою: місто Київ, 
Харківське шосе, будинок 175 (Бізнес-центр «Кристал»), секція 1, 1-й по-
верх, офіс 1. Відповідає за порядок ознайомлення з документами Шала-
мова О.В. тел. +38 0681148315.

Компанія «Венечі Холдінг Лімітед» акціонер, який є власником 
більше 10 відсотків простих акцій Публічного акціонерного 

товариства «Інститут транспорту нафти»

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

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 26410155
3. Місцезнаходження 01135, м. Київ, площа Перемоги, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 428 61 28 (044) 428 61 28
5. Електронна поштова адреса KiyutinaNM@pinbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації https://www.pinbank.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Рiшенням Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» 

вiд 16.08.2017р. (Протокол № 35) обрано членом Правлiння Дорош Свiтлану 
Пантелiївну. Посадова особа не володiє акцiями ПАТ «ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК». Посадова особа не має непогашених судимостей 
за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не дала згоди на розкрит-
тя iнформацiї щодо даних паспорта. Призначено до переобрання. Протягом 
останнiх 5-ти рокiв обiймала наступнi посади: ПАТ «КБ «Актив-банк» - дирек-
тор департаменту контролю кредитних ризикiв; ПАТ «КБ «ЦЕНТР» - директор 
департаменту фiнансiв та управлiння ризиками; АТ «ТАСКОМБАНК» - дирек-
тор Департаменту ризик-контролю, ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» - 
директор департаменту аналiзу та ризикiв.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правлiння Колесник Iрина Вiкторiвна

  (підпис М.П.  (ініціали та прізвище керівника) 17.08.2017

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПЕРШИй IНВЕСТИцIйНИй БАНК»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «СУмСьКЕ мАШИНоБУДIВНЕ 
НАУКоВо-ВИРоБНИЧЕ оБ'ЄДНАННЯ».

2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: snpo@frunze.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.frunze.com.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення

N
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 правочину, 

до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності

(у відсотках)
1. 14.08.2017 р. 1 284,785 6 241 543 0,02

14.08.2017р., протокол 14/08-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське 
НВО» (далі - Товариство) було прийняте рiшення про придбання Товари-
ством частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ПроектЕнергоСер-
віс» (місцезнаходження: Республіка Казахстан, Карагандинська обл., 
м. Караганда, район імені Казибек Бі, вул. Єржанова, будівля 41/1, 9, по-
штовий індекс 100000, бізнес-ідентифікаційний номер (БІН) 110440005403), 
за 50 тисяч доларів США або еквівалент вказаної суми в іншій валюті.

Офіційний курс НБУ станом на 14.08.2017р.: 1 дол. США = 
25,6957 грн. 

Згідно з п.13.1.2 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином 
Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції незалежно від ціни 
договору, розміру правочину чи операції, що є їх предметом, якщо це 
стосується оформлення Товариством договорів, правочинів та операцій 
з цінними паперами (за виключенням операцій з векселями, податковими 
векселями), а також корпоративними правами (частками, паями, долями 
тощо) в статутному капіталі інших юридичних осіб будь-яких форм влас-
ності».

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

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

Генеральний директор  цимбал о.Ю. 15.08.2017р.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо  
«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГо»

2. Код за ЄДРПОУ 23269555
3. Місцезнаходження 79026, місто Львів, вулиця Козельниць-

ка, будинок 15
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+38 032 2390710 +38 032 2390710

5. Електронна поштова адреса ZaіkaOS@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://www.dtek.com/іnvestors_and_
partners/asset/zapadenergo/

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

ІІ. Текст повідомлення
15.08.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (далі - То-

вариство) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВІННИЦЯГАЗ» 
(оператором газо-розподільчої мережі) щодо розподілу протягом 2017 – 
2018 років природного газу на граничну суму у розмірі 92 237 424,09 грн. в 
тому числі ПДВ.

РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є 
ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 76 864,52 тис. грн. (ПДВ 20% - 15 372,9 тис.
грн., всього з ПДВ - 92 237,42 тис. грн.)

ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 
тис. грн.

СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ 
ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,75 %

Відповідно до пункту 19.1 Статуту Товариства правочини вважаються 
значними за умови, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг кожно-
го з них перевищує (а) 10 відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності Товариства, або (б) 1 000 000 (один мільйон) 
євро без податку на додану вартість чи еквівалент цієї суми у будь якій 
валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на 
дату вчинення відповідного правочину в залежності від того, яка з сум (а) 
чи (б), вказаних у цьому пункті, буде досягнута раніше.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Шувар Андрій Йосифович
Т.в.о. Генерального 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.08.2017

(дата)

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
«СТРАХоВА КомПАНIЯ 
«КРоНА ЖИТТЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 35250677
3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, вулиця 

Костянтинiвська, буд. 19, офiс 1
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 220-09-00 (044) 220-09-00
5. Електронна поштова адреса i.tarachuk@krona.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

kronalife@emitents.net.ua

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

II. Текст повідомлення
ПрАТ «СК «КРОНА ЖИТТЯ» повiдомляє про прийняття Наглядовою 

Радою ПрАТ «СК «КРОНА ЖИТТЯ», протокол № 06/2017 вiд 15 серпня 
2017 р., рiшення про змiну персонального складу посадових осiб та при-
пинення повноважень Генерального директора ПрАТ «СК «КРОНА ЖИТ-
ТЯ» – Наконечної Катерини Сергiївни з 16.08.2017 року.

Пiдстава змiн у персональному складi – повноваження Наглядової 
Ради Товариства, визначенi Статутом Товариства. Обґрунтування змiн у 
персональному складi – повноваження Наглядової Ради Товариства. 

Наконечна К.С. не володiє часткою в статутному капiталi Товари-
ства. 

Строк, протягом якого Генеральний директор перебувала на посадi 
Генерального директора ПрАТ «СК «КРОНА ЖИТТЯ» – з 12.07.2013 р. 
до дати припинення повноважень.

Замiсть звiльненої особи виконуючим обов»язки Генерального дирек-
тора на перiод перетворення ПрАТ «СК «КРОНА ЖИТТЯ» у ТОВ «КРОНА 
ЖИТТЯ» до моменту повного припинення акцiонерного Товариства при-
значено Голову комiсiї з припинення (реорганiзацiї) Добренкову Юлiю 
Володимирiвну.

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 Наконечна Катерина Сергiївна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.08.2017
(дата)
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ПРИВАТНЕ  
АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  

«ВИДоБУВНА КомПАНІЯ 
«УКРНАфТоБУРІННЯ»

ПоВІДомЛЕННЯ
про проведення  

позачергових загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ 

«УКРНАФТОБУРІННЯ»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
01014, м. Київ, вул. Болсуновська (попередня назва Струтинського 

Сергія), 6.
Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ 
«УКРНАФТОБУРІННЯ» (скорочене найменування – ПрАТ «ВК «УКР-
НАФТОБУРІННЯ») повідомляє Вас, що в порядку ч. 5 ст. 47 Закону 
України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою Товариства 
прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів 
акціонерів з повідомленням акціонерів про скликання позачергових 
загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУ-
РІННЯ» відбудуться 05 вересня 2017 року об 11.00 годині за адре-
сою: м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 6, поверх 7, каб. 2 (примі-
щення – конференц-зал). 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових 
загальних зборах відбудеться 05 вересня 2017 року з 10.15 год. до 
10.50 год. за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 6, поверх 7, 
каб. 2 (приміщення – конференц-зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових 
загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 
24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів 
акціонерів, тобто на 24.00 год. 30 серпня 2017 року.

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

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних 
зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсут-
ності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують 
особу акціонера (його представника), а в разі участі представника 
акціонера – також документів, що підтверджують повноваження пред-
ставника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери 
товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – член Правління ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ», Заступник 
Фінансового директора Дороган Віталій Вячеславович. Ознайомлення 
з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного 
повідомлення до 04 вересня 2017 року (включно) з понеділка по чет-
вер – з 09.00 год. до 17.00 год., по п’ятницях – з 09.00 год. до 16.00 год. 
(обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.) за адресою: м. Київ, вул. Бол-
суновська, буд. 6, поверх 7, каб. 2 (приміщення – конференц-зал). 
Телефон для довідок: +38 (067) 372-21-56.

05 вересня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбува-
ється у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та 
у місці проведення загальних зборів акціонерів. 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена 
в мережі Інтернет за адресою: http://unb.ua/.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній 
установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо 
виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комі-
сії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів. 

3. Прийняття рішення про вчинення ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІН-
НЯ» значних правочинів.

ПрАТ «ВК «УКРНАфТоБУРІННЯ»

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЛьВIВСьКИй ЛоКомоТИВоРЕмоНТНИй 

ЗАВоД»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Львiвський локомотиворемонтний 
завод»

2. Код за ЄДРПОУ 00740599
3. Місцезнаходження 79018, Львiв, Залiзнична 1а
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0322378404 

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

www.lvivlrz.com

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

II. Текст повідомлення
Ярема Роман Ярославович призначений Головою Правлiння 

ПрАТ «ЛЛРЗ».Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогаше-
ної судимостi за корисливi злочини не має.

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 Ярема Роман Ярославович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.08.2017
(дата)

 Додаток 28 
 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ЭЗЯБИИ» 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента: 00291405 3. Місцезнаходження емітента 67700 Одеська обл., 
м.Б-Днiстровський вул.Шабська, буд.108 4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента: (04849)2-80-68 (04849)3-35-60 5. Електронна поштова 
адреса емітента: ezabii@emitent.net.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
ezyabii.pat.ua 7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про припинення 
емiтента шляхом лiквiдацiї за рiшенням вищого органу емiтента

2. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про припинення емiтента шляхом лiквiдацiї: 

15.08.2017р. Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення про при-
пинення емiтента шляхом лiквiдацiї: Загальнi збори акцiонерiв

Причини рiшення про припинення емiтента шляхом лiквiдацiї: рiшення 
власникiв. Дата проведення загальних зборiв: 15.08.2017р.

Результати голосування: «ЗА» - 42005 голосiв, що складає 100,00 % 
голосiв акцiонерiв, «ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв 
«УТРИМАВСЯ - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв.

Iнформацiя щодо кредиторiв або їх вiдсутнiсть: кредитори вiдсутнi
За даними рiчної фiнансової звiтностi, пiдтвердженої аудиторським 

висновком, за рiк, який передував датi ухвалення рiшення про лiквiдацiю 
емiтента: вартiсть чистих активiв- 12973 тис.грн; сума зобов'язань - 
2504 тис.грн; розмiр власного капiталу - 10469 тис.грн

Iнформацiя про достатнiсть активiв емiтента для розрахунку за його 
зобов'язаннями: достатньо. Сума, яка може залишитися пiсля задоволен-
ня вимог кредиторiв i розподiлятиметься мiж акцiонерами: 10469 тис.грн

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

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

3.2. Найменування посади.
Лiквiдатор ____________ Iсмагiлов Андрiй Юросланович
    М.П.
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 Додаток 28 
 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «ЭЗЯБИИ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00291405

3. Місцезнаходження емітента 67700 Одеська обл., м. Б-Днiстровський 
вул.Шабська, буд.108

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(04849)2-80-68 (04849)3-35-60

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

ezabii@emitent.net.ua

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

ezyabii.pat.ua

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

2. Текст повідомлення
Повноваження Голови Наглядової ради Бондаренко Тамари Григорiвни (не 

дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 15.08.2017 р.(дата вчи-
нення дiї 15.08.2017р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебу-
вала на посадi: з 28.04.2014р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. 
Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку 
повноважень.

Повноваження Члена Наглядової ради Мороз Вiри Кирилiвни (не дала згоди 
на розкриття паспортних даних) припинено 15.08.2017 р.(дата вчинення дiї 
15.08.2017р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 
з 28.04.2014р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтуван-
ня змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена Наглядової ради Луценко Наталiї Володимирiвни (не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 15.08.2017 р.(дата вчи-
нення дiї 15.08.2017р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебу-
вала на посадi: з 28.04.2014р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. 
Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку 
повноважень.

Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Нiкiфорової Тетяни Григорiвни (не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 15.08.2017 р.(дата вчи-
нення дiї 15.08.2017р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.05370% 
на суму 2415.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2014р. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Троян Валентини Олексiївни (не дала 
згоди на розкриття паспортних даних) припинено 15.08.2017 р.(дата вчинення 
дiї 15.08.2017р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.46691% на 
суму 21010.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2014р. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Делiчебан Людмили Миколаївни (не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 15.08.2017 р.(дата вчи-
нення дiї 15.08.2017р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.41861% 
на суму 18837.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2014р. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Голову Наглядової ради Дворнiкову Анну Юрiївну (не дала згоди на роз-

криття паспортних даних) обрано 15.08.2017 р.(дата вчинення дiї 15.08.2017р.) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до наступних рiчних зборiв това-
риства . Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: помiчник адвока-
та. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою. 
Посадова особа є представником акцiонера ТОВ «IСАГIС». Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Наглядової ради Возiян Андрiя Андрiйовича (не дала згоди на роз-
криття паспортних даних) обрано 15.08.2017 р.(дата вчинення дiї 15.08.2017р.) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до наступних рiчних зборiв това-
риства. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: юрисконсульт, 
директор. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа 
є представником акцiонера - ТОВ «IСАГIС». Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Наглядової ради Луцюк Вiталiя Сергiйовича (не дала згоди на роз-
криття паспортних даних) обрано 15.08.2017 р.(дата вчинення дiї 15.08.2017) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до наступних рiчних зборiв това-
риства. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: не працює. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є представником 
акцiонера - ТОВ «IСАГIС». Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: згода на обрання.

Голову Ревiзiйної комiсiї Логiнова Iгора Олександровича (не дала згоди на 
розкриття паспортних даних) обрано 15.08.2017 р.(дата вчинення дiї 15.08.2017р.) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв: такелажник, заступник директора. Рiшення прий нято 
Загальними зборами акцiонерiв та Ревiзiйною комiсiєю. Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Ревiзiйної комiсiї Луцюк Валентин Сергiйович (не дала згоди на роз-
криття паспортних даних) обрано 15.08.2017 р.(дата вчинення дiї 15.08.2017р.) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв: Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi - фiзична особа. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Ревiзiйної комiсiї Савельєв Олександра Олександровича (не дала 
згоди на розкриття паспортних даних) обрано 15.08.2017 р.(дата вчинення дiї 
15.08.2017р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi - 
фiзична особа. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунту-
вання змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Повноваження Директора Iсмагiлова Андрiя Юрослановича (не дала згоди 
на розкриття паспортних даних) припинено 15.08.2017 р.(дата вчинення дiї 
15.08.2017р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 
з 26.06.2017р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Нiкого не 
призначено (обрано) на посаду замiсть звiльненої особи. Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: прийняття рiшення про лiквiдацiю та об-
рання Лiквiдатора Товариства.

Лiквiдатора Iсмагiлова Андрiя Юрослановича (не дала згоди на розкриття 
паспортних даних) обрано 15.08.2017 р.(дата вчинення дiї 15.08.2017р.) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, на який обрано особу: до завершення лiквiдацiї Товариства. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: директор. Рiшення прий-
нято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: виробнича 
необхiднiсть. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законо-
давством. 

3.2. Найменування посади.
Лiквiдатор ____________ Iсмагiлов Андрiй Юросланович
   М.П.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ВІННИцЯЕЛЕКТРомАШПоСТАЧ»

код ЄДРПОУ 01880606, місцезнаходження: 21032, м. Вінниця, вул. 
Київська 78, тел./факс (0432) 610026, електронна поштова адреса  

vin_vemp@ukr.net, власний веб-сайт в мережі Інтернет -  
http://www.01880606.pat.ua

Відповідно до Наказу по Товариству №2-к від 16.08.2017 року звільнена 
за згодою сторін Головний бухгалтер Килимнюк Оксана Анатоліївна, паспорт 
АВ 653052, виданий 02.06.2005 року Ленінським ВМ ВМВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, на посаді була 1 рік, частка в статутному капiталi – 0,0%, 

розмiр пакета акцiй – 0,0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. 

Відповідно до Наказу по Товариству №3-к від 16.08.2017 року призна-
чена на посаду Головного бухгалтера з 17.08.2017 року Бабрак Наталя 
Петрівна, паспорт АА 316528, виданий 08.08.1996 року Ленінським РВ УМВС 
України у Вінницькій обл., протягом останніх 5 років займала посаду бухгал-
тера ТОВ «Поділлякомункомплект», частка в статутному капiталi – 0,0%, 
розмiр пакета акцiй – 0,0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

Директор Павлюк В.В. пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься 
у повiдомленнi та визнає, що він несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодав-
ством.
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному 
друкованому виданні) 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ХЕРСоНСьКИй КомБІНАТ ХЛІБо-
ПРоДУКТІВ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне това-
риство, 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00952367, 1.4. Міс-
цезнаходження емітента*: Україна, 73000, м. Херсон, вул. Порт – елева-
тор, 5, 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0552) 42-33-09, 
факс 42-33-08, 1.6. Електронна поштова адреса емітента: urotdel@hkhp.
com.ua, 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: www.hkhp.com.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або 
інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього 
Положення. Зміна типу акціонерного товариства

2. Текст повідомлення 
16.08.2017р. вiдбулася державна реєстрацiя змiн до вiдомостей про 

юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних 
осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (далi - ЄДР), а 
саме – змiна типу з публiчного на приватне, змiна найменування та реєстрацiя 
нової редакцiї Статуту. Рiшення про змiну типу з публiчного на приватне, 
змiну найменування, затвердження нової редакцiї Статуту прийнято рiчними 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства 25 квiтня 2017р. 

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - Публiчне 
акцiонерне товариство «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ».

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУК-
ТІВ».

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

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

Голова правління 
ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»  Коваль В.І.

17.08.2017р.

ПРИВАТНЕ  
АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  

«ЧЕРКАСьКИй АСфАЛьТоБЕТоННИй 
ЗАВоД»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

про емітента 
1.Загальні відомості 

1.1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД», 1.2. Організаційно 
правова форма: акціонерне товариство, 1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента: 03327552, 1.4.Місцезнаходження емітента: 18036, 
м. Черкаси, вул. Чигиринська ,86, 1.5.Міжміський код, телефон та факс 
емітента: 0472 71-68-93, 71-68-94, 1.6.Електронна поштова адреса емітен-
та: 03327552@at24.com.ua . 1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: adz.at24.
com.ua , 1.8.Зміна складу посадових осіб емітента, 

2.Текст Повідомлення: 
Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АБЗ» (протокол 

№ б/н вiд 01.08.2017р.) у зв’язку iз звiльненням за власним бажанням з 
14.08.2017 року припиняються повноваження:

Голова правлiння – Федулов Володимир Станiславович (згоди на роз-
криття паспортних даних особа не надала). Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента у розмiрi 0%. Перебував на посадi з 23.03.2016року. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АБЗ» (протокол 
№ б/н вiд 01.08.2017р.) обрати з 15.08.2017 року:

Голова правлiння – Рак Сергiй Миколайович (згоди на розкриття пас-
портних даних особа не надала). Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента у розмiрi 0%. Попередньо перебував на посадi ТОВ «Главшлях-
буд» – начальник виробничо – технiчного вiддiлу, ВАТ «Будiвельне 
управлiння №813». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Посадова особа згiдно Статуту Товариства обрана строком 
на 3 роки.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка-
зана в повідомленні, та визнає,що вона несе відповідальність згідно за-
конодавства: Голова правління Рак С.М.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТРоСТЯНЕцьКЕ РАйоННЕ 
ПІДПРИЄмСТВо «АГРомАШ»

ПоВІДомЛЕННЯ
ПРо ВИНИКНЕННЯ оСоБЛИВоЇ ІНфоРмАцІЇ ПРо ЕмІТЕНТА

1.Загальні відомості:
1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «Тростянецьке 
районне підприємство «Агромаш»

1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03567440
1.3.Місцезнаходження емітента Вінницька область, місто Гайсин, 

вулиця Північна, 63
1.4.Міжміський код, телефон та факс 
емітента

тел. (04343) 2-21-51 факс (04343) 
2-21-51

1.5.Електронна поштова адреса 
емітента

Tavdarhanova@pkzp.com.ua

1.6. Дата вчинення дії 16 серпня 2017 р.

1.7.Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
значного правочину

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

http://trostagro.at.ua

2. Текст повідомлення:
2.1.Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення знач ного 

правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв: 
Рішення прийнято 16серпня 2017 року позачерговими Загальними збо-

рами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Тростя-
нецьке районне підприємство «Агромаш» (надалі – Товариство). 

2.2.Предмет правочину:
Надано згоду на укладення договору про внесення змін до Іпотечного 

договору від 16.07.2009 р. № 151209Z109, укладеного між Публічним акці-
онерним товариством «Державний експортно - імпортний банк України» 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТРоСТЯНЕцьКЕ РАйоННЕ ПІДПРИЄмСТВо «АГРомАШ»
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(Іпотекодержатель) та Товариством (Іпотекодавець). Іпотекою за вказаним 
договором забезпечуються вимоги Іпотекодержателя, що випливають з Ге-
неральної  угоди  №151207N1  від  27.04.2007 р., відповідно до якої Іпотеко-
держатель проводить кредитні операції щодо боржника з загальним лімітом, 
еквівалентним 1 050 000 000 грн. 00 коп.

2.3. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, 
визначена відповідно до законодавства: 1 050 000 тис. грн.

2.4. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 674 тис. грн.

2.5.Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 155 786,35 %

2.6.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення (зазнача-
ється, якщо рішення приймається загальними зборами):

• загальна кількість голосуючих акцій - 1 332 550 шт.;

• кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах - 1 332 550 шт.;

• кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 
- 1 332 550 шт.;

• кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-
ня – 0 шт.

2.7. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного право-
чину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом 
акціонерного товариства: відсутні.

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

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

Директор ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «ТРоСТЯ-
НЕцьКЕ РАйоННЕ ПІДПРИЄмСТВо «АГРомАШ»

 ______________________ Равський В. І.
    / підпис МП /

Затверджено рішенням 
Наглядової Ради Товариства відповідно до 

Протоколу № 01/8/2017 від «01» серпня 2017 року
Повідомлення про проведення Позачергових Загальних зборів 

акціонерів 

ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «КРАНоБУДІВНА фІРмА 

«СТРІЛА»
Наглядова рада ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «КРА-

НоБУДІВНА фІРмА «СТРІЛА» (далі – Товариство), код 01349495, міс-
цезнаходження та юридична адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, 
вул. Щолківська, 1, повідомляє, що Позачергові Загальні збори акціо-
нерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАНОБУДІВНА 
ФІРМА «СТРІЛА» відбудуться 18 вересня 2017 року о 14:00 год. за 
адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська, 1, 
адміністративно-господарчий корпус № 1, 3-й поверх, кім. № 1, прий-
мальня.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Поза-
чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, складено станом 10 серп-
ня 2017 року. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників 
відбудеться в день проведення зборів з 13:00 до 13:45 год. за місцем про-
ведення загальних зборів. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Позачергових Загальних 
зборах акціонерів Товариства буде складено станом на 24 годину 12 верес-
ня 2017 року.

Порядок денний: 
1. Про обрання лічильної комісії.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування.

3. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Про затвердження регламенту загальних зборів.
5. Про затвердження порядку подачі пропозицій для голосування.
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викла-

дення його у новій редакції та надання повноважень на його підписання.
Для реєстрації учасників Позачергових Загальних зборів акціонерів То-

вариства необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт 
та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог 
чинного законодавства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства до дати їх проведення акціонери можуть ознайомитися з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у Голови Правління 
Товариства Татаріна Андрія Євгеновича – особа відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, за адресою: 07400, Київська обл., 
м. Бровари, вул. Щолківська, 1, адміністративно-господарчий корпус № 1, 
3-й поверх, кім. №1, приймальня, у робочі дні тижня, а також в день про-
ведення зборів за місцем їх проведення. Пропозиції подаються у письмовій 
формі із зазначенням ПІБ акціонера, кількості та типу належних йому акцій 
і змісту пропозиції.

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

Довідки за телефоном: (044) 594-68-04
Наглядова рада ПрАТ «Кранобудівна фірма «Стріла»

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «ЭЗЯБИИ». 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента: 00291405. 3. Місцезнаходження емітента 67700 Одеська обл., 
м.Б-Днiстровський вул.Шабська, буд.108. 4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента: (04849)2-80-68 (04849)3-35-60. 5. Електронна поштова адреса 
емітента: ezabii@emitent.net.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: ezyabii.
pat.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомостi про прийняття рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв

2. Текст повідомлення
дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинiв: 15.08.2017р. 
найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори 

акцiонерiв
вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: право-

чини, якi будуть пов'язанi з господарською (виробничою) дiяльнiстю Товари-
ства згiдно iз його Статутом; правочини щодо вiдчуження корпоративних прав, 
що належать товариству; правочини щодо отримання кредитiв; - правочини 

щодо надання фiнансової допомоги, позик; правочини щодо отримання 
кредитiв; правочини щодо отримання фiнансової допомоги, позик; правочини 
щодо надання застав (iпотеки), порук, гарантiй, в тому числi за третiх осiб.

гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 12973 тис.грн
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 

12973 тис.грн
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 
100 %

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 48602 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах: 48348 шт.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Това-

риства, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, з урахуванням 
абзацу 2 пункту 1 Статтi 65-4 Закону України «Про акцiонернi товариства», 
становить: 42005 шт.

кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 42005 голосiв, що 
складає 100,00 % голосiв акцiонерiв; «проти» прийняття рiшення - 0 голосiв, 
що складає 0 % голосiв акцiонерiв.

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

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

3.2. Найменування посади.
Лiквiдатор ____________ Iсмагiлов Андрiй Юросланович
  М.П.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, 
(044) 4983816, 
(044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ТоВАРИСТВо З оБмЕЖЕ-

НоЮ ВIДПоВIДАЛьНIСТЮ 
«IНВЕСТ-БУДРЕСУРС»

2. Код за ЄДРПОУ 33599166
3. Місцезнаходження 01015, м. Київ, вул. Iвана Мазепи, 

будинок 38
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 528-04-19 (044) 528-04-19

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

www.invest-budresurs.informs.net.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
розміщення цінних паперів на суму, що 
перевищує 10 відсотків статутного 
капіталу

II. Текст повідомлення
Рiшення про розмiщення облiгацiй на суму, що перевищує 25 % статут-

ного капiталу, прийнято Загальний Зборами учасникiв ТОВ «Iнвест-
Будресурс» та затверджено Протоколом Загальних Зборiв учасникiв 
ТОВ «Сервiс-Технобуд» № 17/08-2017 вiд 17 серпня 2017 р. Голосування 
проводилось у порядку, визначеному установчими документами. В 
голосуваннi брали участь двi особи, якi надiленi правом голосування 100% 
голосiв. З питань порядку денного рiшення прийняте одноголосно, трьома 
особами, якi володiють 16 388 822,00 (шiстнадцять мiльйонiв триста 
вiсiмдесят вiсiм тисяч вiсiмсот двадцять двома) голосами – 100%.

Рiшення про вiдкрите/публiчне розмiщення iменних цiльових звичайних 
(незабезпечених) облiгацiй. Вид, тип та форма iснування цiнних паперiв, що 
розмiщуються: iменнi цiльовi звичайнi (незабезпеченi) облiгацiї, 
бездокументарнi. Облiгацiї випускаються у трьох серiях: Серiя С – 2 237 614 
штук, номiнальною вартiстю - 120,00 грн., загальною номiнальною вартiстю - 
268 513 680,00 грн.; Серiя D – 55 350 штук, номiнальною вартiстю - 170,00 
грн., загальною номiнальною вартiстю - 9 409 500,00 грн.; Серiя Е – 167 
штук, номiнальною вартiстю - 196 000,00 грн., загальною номiнальною 
вартiстю - 32 732 000,00 грн.

Порядок розмiщення облiгацiй: Розмiщення емiтованих облiгацiй 
вiдбувається за адресою: 01601, м. Київ, вул.. Шовковична, 42-44, 6 поверх, 
Публiчне акцiонерне товариство «Українська бiржа».

Спiввiдношення вартостi облiгацiй емiтента в обiгу з урахуванням 
облiгацiй, якi розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату 
прийнняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв: 2171,65%.

Права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: а) при 
погашеннi облiгацiй, за наявнiстю чинного Договору про участь у будiвництвi 
об’єкту нерухомостi, отримати у власнiсть вiдповiдну кiлькiсть квадратних 
метрiв в об’єктi нерухомостi (квартири або вбудованому нежитловому 
примiщеннi) загальної площi згiдно серiї та кiлькостi облiгацiй (одна облiгацiя 
серiї C надає право на отримання 0,01 (однiєї сотої) квадратного метру за-
гальної площi обраної квартири; одна облiгацiя серiї D надає право на отри-
мання 0,01 (однiєї сотої) квадратного метру загальної площi обраного вбудо-
ваного нежитлового примiщення) у трьох секцiйному дванадцяти, двадцяти 
шести та двадцяти шести поверховому житловому будинку № 2 та отримати 
у власнiсть (машиномiсце) згiдно серiї облiгацiй (одна облiгацiя серiї Е надає 
право на отримання одного машиномiсця) у частинi одноповерхового 

вбудовано-прибудованого паркiнга П 2 за адресою: м. Київ, вул. Львiвська, 15 
у Святошинському районi м. Києва (Друга черга будiвництва);

б) iншi права, встановленi проспектом емiсiї облiгацiй, чинним законо-
давством та Договором про участь у будiвництвi об’єкту нерухомостi.

в) Право власностi на облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на ра-
хунок у цiнних паперах власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується 
випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою.

Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi 
Емiтентом.

Спосiб та порядок оплати цiнних паперiв: Запланована цiна продажу 
облiгацiй пiд час укладання договорiв з першими власниками за цiною, не 
меншою за номiнальну вартiсть.

Оплата за облiгацiї резидентами та нерезидентами здiйснюється в 
нацiональнiй валютi України шляхом внесення готiвкових коштiв через 
банкiвськi установи та/або шляхом перерахування безготiвкових коштiв. 
Оплата облiгацiй здiйснюється юридичними особами за рахунок коштiв, що 
надходять у їх розпорядження пiсля сплати податкiв та iнших обов’язкових 
платежiв; фiзичними особами - за рахунок власних коштiв.

Оплата за придбанi облiгацiї здiйснюється в строк визначений в укладе-
ному договорi купiлi-продажу, шляхом перерахування повної вартостi 
вiдповiдної серiї облiгацiй на рахунок Емiтента п/р № 26004212003309 в 
Лiвобережному вiддiленнi № 53 АБ «УКРГАЗБАНК», м. Київ, МФО: 320478, 
але в будь-якому випадку протягом строку укладання договорiв з першими 
власниками облiгацiй вiдповiдної серiї.

Облiгацiї повиннi бути повнiстю сплаченi до моменту закiнчення термiну 
укладання договорiв з першими власниками вiдповiдної серiї.

Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих 
коштiв: Фiнансовi ресурси, залученi вiд публiчного розмiщення облiгацiй у 
розмiрi 100%, що складає 310 655 180,00 грн. (Триста десять мiльйонiв шiстсот 
п’ятдесят п’ять тисяч сто вiсiмдесят гривень 00 копiйок), будуть спрямованi в 
повному обсязi для здiйснення господарської дiяльностi Товариства з 
фiнансування будiвництва житлового будинку з вбудованими нежитловими 
примiщеннями № 2 та будiвництва частини вбудовано-прибудованого паркiнга 
П 2 якi входять до складу житлового комплексу та житлових будiвель 
спецiального призначення на вул. Львiвськiй, 15 у Святошинському районi 
м. Києва (Друга черга будiвництва), вiдповiдно до умов емiсiї. 

Площа житлового будинку № 2 становить 33 499,00 кв.м. i складається 
з вбудованих нежитлових примiщень - загальною площею 553,50 кв.м., за-
гальної площi квартир у будинку - загальною площею 24 039,90 кв.м. Кiлькiсть 
квартир в житлового будинку № 2 становить 362 шт. 

Загальна площа частини вбудовано-прибудованого паркiнга П 2 стано-
вить 4614,0 кв.м. Кiлькiсть машиномiсць в частинi вбудовано-прибудованого 
паркiнга П 2 становить 167 шт.

Проектом передбачено будiвництво 12,26,26 - поверхового житлового 
будинку № 2, , а також частини одноповерхового вбудовано-прибудованого 
паркiнга П 2.

Не передбачається конвертацiя цiнних паперiв.
Серiя облiгацiй Дата початку погашення Дата закiнчення погашення
С 30 вересня 2020 р. 29 вересня 2021 р. 
D 30 вересня 2020 р. 29 вересня 2021 р.
E 30 вересня 2020 р. 29 вересня 2021 р.

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 Хабiн Роман Рiнатович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.08.2017
(дата)

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо 
"СУмИХIмПРом"

2. Код за ЄДРПОУ 05766356
3. Місцезнаходження 40003 м. Суми вул. Харкiвська, п/в 12
4. Міжміський код, телефон та факс 0542 674-212 0542 683-005
5. Електронна поштова адреса v.grischenko@sumykhimprom.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.sumykhimprom.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів

II. Текст повідомлення
Наказом №214 вiд 16.08.2017 керуючий санацiєю ПАТ «СУМИХIМПРОМ» 

Лазакович I.В. прийняв рiшення про надання згоди на вчинення значного 
правочину, а саме: укладення Договору мiж ПАТ «СУМИХIМПРОМ» та ТОВ 
«ТИТАН УКРАЇНИ» стосовно виготовлення готової продукцiї з давальницької 
сировини. Загальна вартiсть Договору про виготовлення готової продукцiї з 
давальницької сировини складає 869280 тис.грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 1 096 817 тис. грн. Спiввiдношення граничної вартостi 
правочину до вартостi активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 79,25%.

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 Лазакович Iгор Васильович
Керуючий санацiєю (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.08.17
(дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №156, 18 серпня 2017 р. 
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ПУБЛІЧНЕ  
АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  

«СІТІБАНК»
ПоВІДомЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації  
емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «СІТІБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 21685485
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г
4. Міжміський код, телефон та факс +380 44 490 1195,  

+380 44 490 1030
5. Електронна поштова адреса olga1.shevchuk@citi.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.citigroup.com/citi/about/
countrypresence/ukraine.html

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ По-
ложення: рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів,

ІІ. Текст повідомлення
16 серпня 2017 року Наглядовою Радою Банку було прийнято рiшення 

(протокол № 114 вiд 16.08.2017р.) про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв на 2017 рiк, а саме на здiйснення протягом 
2017 року операцiй (правочинiв) з рефiнансування ПАТ «СIТIБАНК» 
Нацiональним банком України (отримання банком кредитiв овернайт, 
кредитiв рефiнансування, тощо) на загальну суму (граничну сукупну 
вартiсть) до 25 % вартостi активiв ПАТ «СIТIБАНК». Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 
19 455 210 тис. гривень.

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 ПАТ «СІТІБАНК» _________ Стівен Аллан Фішер 
    (підпис) 
     М.П.

16.08.2017р.

ПРИВАТНЕ ЧЕРНIГIВСьКЕ оБЛАСНЕ 
АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  

По ТУРИЗмУ ТА ЕКСКУРСIЯХ 
«ЧЕРНIГIВТУРИСТ»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента Приватне Чернiгiвське обласне 

акцiонерне товариство по туризму 
та екскурсiях «Чернiгiвтурист»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

14221225

3. Місцезнаходження емітента 14027 м. Чернiгiв  
вул. Шевченка, 103

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

067-568-58-25 067-650-49-83

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

chernigivtyruct@ft.net.ua

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

www.chernigivturist.nr-avers.com.ua

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

Посадова особа Голова правлiння Твєрiтiнов Єгор Васильович (паспорт: 
серiя АВ номер 085486 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй 
областi, 10.02.2000) припинено повноваження 15.08.2017р. на пiдставi 
рiшення Наглядової ради (Постанова № ПР-69-2 вiд 15.08.2017р.) у зв'язку 
зi звiльненням за угодою сторiн. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 21.09.2016 року. 

Посадова особа Виконуючий обов'язки Голови правлiння Васюк Валерiй 
Петрович обрано на посаду 15.08.2017р. рiшенням Наглядової ради (По-
станова № ПР-69-3 вiд 15.08.2017р.) з 16.08.2017 року, термiном – до об-
рання Голови Правлiння. Посадова особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав посади: начальник сектору автотранспорту 
вiддiлу технiчного обслуговування будiвель та автотранспорту ВП «Голов ний 
iнформацiйно-обчислювальний центр» «Укренергосервiс» ДП НЕК «УКРЕ-
НЕРГО»; заступник начальника управлiння – начальника служби експлуатацiї 
транспортних засобiв та логiстики Управлiння транспортного забезпечення 
та логiстики; головний iнженер вiддiлу майнових питань ПрАТ «УКРПРОФ-
ТУР».

Виконуючий обов'язки Голови правлiння ________Васюк Валерiй 
Петрович

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ВЕЛИКооЛЕКСАНДРІВСьКИй АВТоПАРК»

Код ЄДРПОУ 03119138, місцезнаходження: 74100,  
Херсонська область смт Велика Олександрівка вул. Чкалова, 11

Акціонер Москаленко О.Ф. повідомляє про скликання позачергових 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться «23» вересня 2017 року о 
10.00 годині за адресою: 74100, Херсонська область смт Велика олек-
сандрівка вул. Чкалова, 11, приміщення автошколи. 

Реєстрація акціонерів відбудеться за місцем проведення зборів «23» ве-
ресня 2017 року з 9.30 до 9.50 години. Дата складення переліку акціонерів, 
які мають право участі у зборах: 19.09.2017 року.

Порядок денний загальних зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря зборів та затвердження 

регламенту. 2. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2016 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік. 
3. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 рік. 4. Роз-
гляд звіту та висновків ревізора за 2016 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту ревізора за 2016 рік. Затвердження висновків ревізора 
за 2016 рік. 5. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік. Розподіл 
прибутку (порядок покриття збитків) товариства за 2016 рік. 

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу, а представникам акціонерів – довіреність, оформлену 
відповідно до вимог чинного законодавства та документ, що посвідчує 
особу. Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, 
пов’язаними з порядком денним Зборів, за адресою: 74100, Херсон-
ська обл., смт. Велика Олександрівка, вул. Чкалова, 11, приміщення КТП, 
у робочі дні з 10.00 год. до 11.00 год. Контактна особа – Москаленко О.Ф. 
Довідки за телефоном: 05532 22152. 

Основні показники фінансово -- господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.) за періоди звітний/ попередній: усього активів – 260,6/291,1; 
основні засоби – 223,3/236,6; запаси –10,1/10,1; сумарна дебіторська за-
боргованість – 37,3/54,5; грошові кошти та їх еквіваленти – 1,2/6,8; нероз-
поділений прибуток (непокритий збиток) – (127,1)/(119,1); власний капі-
тал – 129,5/137,5; статутний капітал – 77,7/77,7; поточні 
зобов'язання – 131,1/ 153,6; чистий прибуток (збиток) (8,0)/(17,4); середньо-
річна кількість акцій (шт.) – 310680/310680; чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) – 2/3. 

Акціонер Москаленко О.Ф. 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТРоСТЯНЕцьКЕ РАйоННЕ ПІДПРИЄмСТВо «АГРомАШ»

ПоВІДомЛЕННЯ  
ПРо ВИНИКНЕННЯ оСоБЛИВоЇ ІНфоРмАцІЇ ПРо ЕмІТЕНТА

1.Загальні відомості:
1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «Тростянецьке 
районне підприємство «Агромаш»

1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03567440
1.3.Місцезнаходження емітента Вінницька область, місто Гайсин, 

вулиця Північна, 63

1.4.Міжміський код, телефон та факс 
емітента

тел. (04343) 2-21-51  
факс (04343) 2-21-51

1.5.Електронна поштова адреса 
емітента

Tavdarhanova@pkzp.com.ua

1.6. Дата вчинення дії 16 серпня 2017 р.
1.7.Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 

про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів 

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

http://trostagro.at.ua

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТРоСТЯНЕцьКЕ РАйоННЕ ПІДПРИЄмСТВо «АГРомАШ»
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1. ПРАТ ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ АВТОПАРК 26
2. ПРАТ ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» 14
3. ПАТ ВІННИЦЯЕЛЕКТРОМАШПОСТАЧ 15
4. ПРАТ ВФ УКРАЇНА 21
5. ПРАТ ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 17
6. ПРАТ ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД 19
7. ПАТ ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО 10
8. ПАТ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО 11
9. ПАТ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО 13

10. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ - 5 19
11. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ - 5 20
12. ПАТ ЗОРЯ 11
13. ТОВ ІНВЕСТ-БУДРЕСУРС 25
14. ПРАТ ІНВЕСТОР 17
15. ПАТ ІНВЕСТОР 18
16. ПРАТ ІНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛІКУ ЕНЕРГОНОСІЇВ 16
17. ПАТ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ 12
18. ПАТ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ 12
19. ПРАТ КИЇВШЛЯХБУД 22
20. ПРАТ КРАНОБУДІВНА ФІРМА «СТРІЛА» 24
21. ПРАТ ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ 17
22. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 14
23. ПРАТ МОНФАРМ 9
24. ПАТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 12
25. ПРАТ ПОЛТАВАКОНДИТЕР 10
26. ПАТ ПОМІЧНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 16
27. АТЗТ СВІТАНОК 9
28. ПАТ СІТІБАНК 26
29. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРОНА ЖИТТЯ» 10
30. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРОНА ЖИТТЯ» 13
31. ПАТ СУМИХІМПРОМ 25
32. ПАТ СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 13
33. ПРАТ ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» 23
34. ПРАТ ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» 26
35. ПАТ ТУРБОАТОМ 9
36. ПАТ УКРГЕОЛБУДМ 17
37. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРІЙКА ІНВЕСТ» 22
38. ПРАТ ФІНІНВЕСТГРУП 22
39. ПРАТ ФІНІНВЕСТГРУП 23
40. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 23
41. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 23
42. ПРАТ ЧЕРНІГІВТУРИСТ 26
43. ПАТ ЭЗЯБИИ 14
44. ПАТ ЭЗЯБИИ 15
45. ПАТ ЭЗЯБИИ 24

2. Текст повідомлення:
2.1.Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-

нення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв:

Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Тростянецьке районне підпри-
ємство «Агромаш» 16серпня 2017 року.

2.2.Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характе-
ру:

Прийнято рішення надати попередню згоду на вчинення Товариством 
значних правочинів про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, стра-
хування, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та 
акредитивів, передача в заставу та іпотеку майна, укладання договорів по-
руки, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов, внесення 
змін та розірвання таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, 
роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності. Зазначені право-
чини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року 
з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних позачергових 
загальних зборів акціонерів). Надано повноваження Директору Товариства 
протягом 1 (одного) року з дати проведення даних позачергових загальних 
зборів акціонерів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) 
від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законо-
давством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, з правом 
видачі відповідної довіреності уповноваженим особам.

2.3.Гранична сукупність вартості правочинів:1 500 000 тис. грн..
2.4.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 674 тис. грн.
2.5.Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 

вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках): 222 551,93 %.

2.6.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рі-
шення:

• загальна кількість голосуючих акцій - 1 332 550 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах – 1 332 550 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 

1 332 550 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення – 0 шт.
3. Підпис. 

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

Директор ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «ТРоСТЯ-
НЕцьКЕ РАйоННЕ ПІДПРИЄмСТВо «АГРомАШ»

 ______________________ Равський В. І.
    / підпис МП /

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17156
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
17.08.2017 р. 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 380,84 грн 
На рік — 4570,08 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


