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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила,  
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (із змінами), відповідно до документів, на-
даних прат «Київське міжобласне спеціалізоване 
ремонтно-налагоджувальне акціонерне товариство» 
(місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Ульяни Громо-
вої, 3, кв.6, код за ЄДРПОУ: 22893286) на зупинення обі-
гу акцій ПрАТ «Київське міжобласне спеціалізоване 
ремонтно-налагоджувальне акціонерне товариство» у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства. Зупи-
нено обіг акцій ПрАТ «Київське міжобласне спеціалізова-
не ремонтно-налагоджувальне акціонерне товариство» - 
розпорядження №37-Кф-З від 30 січня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: «01» лютого 2017 року.

*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, на підставі рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 10.11.2015 №1843, 
пункту 11 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 ро ку за №822/23354 (зі змінами), та відповідно 
до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
№1002037611 від 23.01.2017р. та інформації, наданої Схід-
ним територіальним управлянням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку листом від 12.01.2017р. 
№10/1/04/76 про визнання акціонерного товариства 
«фонд СтраХовиХ ГарантІй» (код за ЄДРПОУ: 
24275018, місцезнаходження: 61166, Харківська обл., 
м. Харків, Дзержинський район, вул. Коломенська, 3) бан-
крутом та відкриття ліквідаційної процедури, зупинено обіг 
простих іменних акцій Акціонерного товариства «ФОНД 
СТРАХОВИХ ГАРАНТІЙ» (код за ЄДРПОУ: 24275018) – 
розпорядження № 31-Кф-З від 24 січня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: «26» січня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
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ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі п. 11 розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 
(зі змінами), та відповідно до Постанови Господарського 
суду Миколаївської області від 13.11.2012р. у справі 
№14/44/08, що отримано від ліквідатора ват «Гілєя», зу-
пинено обіг акцій ВАТ «Гілєя» (код за ЄДРПОУ: 00372173) – 
розпорядження № 36-Кф-З від 27 січня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: «31» січня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843, підпункту 1) пункту 4 глави 1 розді-
лу ІV Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових організа-
цій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2013р. 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014р. за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
документів, отриманих від Публічного акціонерного това-
риства «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ», місцезнахо-
дження: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4, код за ЄДРПОУ: 
35574578, на скасування реєстрації випуску облігацій у 
зв’язку з погашенням облігацій (серія С), скасовано реє-
страцію випуску облігацій (серія С) публічного акціо-
нерного товариства «КомерцІйний БанК «СоЮЗ». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (серія С) Пу-
блічного акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
«СОЮЗ» від 05 жовтня 2011 року №146/2/11, видане Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
дата видачі 27 січня 2012 року, анульовано – розпоря-
дження № 10-Кф-С-о від 30 січня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, п. 2 розділу І Порядку скасуван-
ня реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної 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 зміна-
ми та доповненнями, відповідно до документів, наданих 
Головою комісії з припинення ПрАТ «Ремонтно-будівельна 
дільниця №4», місцезнаходження: 43000, Волинська 
обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 5А, код за ЄДРПОУ: 
13360094, на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв`язку з перетворенням акціонерного товариства, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій прат «ремонтно-
будівельна дільниця №4». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій ПрАТ «Ремонтно-будівельна дільниця №4» 

від 29.03.1999 року №78/03/1/99, видане 23.06.2015 року 
Західним територіальним управлінням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження №71-Кф-С-а від 31 січня 2017 року.

31.01.2017р.
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.
*   *   *

Інформація про роботу
південно-Українського територіального 

управління нКцпфр
у другій половині січня 2017 року

Південно-Українським територіальним управлінням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
за IІ половину січня 2017 року у відношенні юридичних 
осіб складено 8 (вісім) актів про правопорушення на рин-
ку цінних паперів, з яких:

7- за порушення законодавства про цінні папери, нор-
мативних актів НКЦПФР у відношенні:

- ПАТ «МВО «Оріон - 6 (шість) актів;
- ПрАТ «Нептун Солар» - 1 (один) акт.
1 - неопублікування, опублікування не в повному об-

сязі інформації та/або опублікування недостовірної ін-
формації у відношенні ПрАТ «Нептун Солар».

За період з 16 по 31 січня 2017 року розглянуто 8 (ві-
сім) справ про правопорушення на ринку цінних паперів 
та винесено 8 (вісім) постанов у відношенні юридичних 
осіб, з яких:

- 1 (одна) штрафна санкція за порушення вимог зако-
нодавства на ринку цінних паперів у розмірі 340 (триста 
сорок) гривень;

- 7 (сім) санкцій у вигляді письмового попередження за 
порушення законодавства про цінні папери, норматив-
них актів НКЦПФР.

За вказаний період винесено 1 (одне) розпорядження 
про усунення порушень законодавства про цінні папери 
у відношенні ПАТ «МВО «Оріон.

Також, працівниками територіального управління про-
ведено 1 (один) контроль за реєстрацією акціонерів, про-
веденням загальних зборів, голосуванням та підбиттям 
його підсумків на загальних зборах акціонерних това-
риств, у статутному капіталі якого, є Державна частка.

У звітному періоді територіальним управлінням роз-
глянуто та надано відповідь на 1 (одне) звернення арбі-
тражного керуючого та 1 (одне) звернення адвоката 
щодо володіння цінними паперами.

Крім того, до територіального управління надійшло 
18 (вісімнадцять) платіжних доручень про сплату штраф-
них санкцій у добровільному порядку до Державного бю-
джету України юридичними особами на суму 92 140 
(дев’яносто дві тисяч сто сорок) гривень.

У IІ половині січня 2017 року працівник територіально-
го управління прийняв участь у 5 (п’яти) судових засідан-
нях та було задоволено позови на суму 17 000 грн.

Одночасно, за період з 16 по 31 січня 2017 року було 
стягнуто у примусовому порядку 39 100 (тридцять дев’ять 
тисяч сто) грн.
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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 ПАТ «ІВП»ВНІПІТРАНСГАЗ», 2. Код за 
ЄДРПОУ 00158652, 3. Місцезнаходження 01023 Київ, Еспланадна 20,  
4. Міжміський код, телефон та факс 044 5868742, 5. Електронна поштова 
адреса vtg@vtg.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації www.vtg.com.ua, 7. Вид особливої ін-
формації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного 
до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою то-

вариства 25.01.2017 р. Припинення повноважень посадової особи викона-

но на підставі рішення Наглядової ради в звязку зі звільненням особи. По-
садова особа Яворовський Геннадій Леонідович який займав посаду Член 
Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 7 сім місяців. Нікого не обрано 
на посаду замість особи, повноваження якої припинено. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

2.Голова правління Стоян Володимир Анатолійович
(підпис) (ініціали та прізвище 

керівника) 
М. П. 25.01.2017

(дата) 

пат «Івп «внІпІтранСГаЗ»

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

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

РИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС».
2. Код за ЄДРПОУ: 32638319.
3. Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 206-84-30.
5. Електронна поштова адреса: o.komirny@unives.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://unives.com.ua/ukr/
about/Corp_ubr/ 

7. Вид особливої інформації: рішення про надання згоди на вчинен-
ня правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

2. текст повідомлення 
27.01.2017 року Наглядовою радою Приватного акціонерного това-

риства «Страхова компанія «ЮНІВЕС» (далі по тексту — «Товари-
ство») прийнято рішення (Протокол № 236 від 27.01.2017 року) про 
надання згоди на вчинення значного правочину, щодо вчинення якого 
є заінтересованість. Сума коштів, що є предметом правочину, стано-
вить 28 400 000,00 гривень. Вартість активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2015 року, так 
як фінансова звітність за 2016 року станом на дату проведення відпо-
відного засідання Наглядової ради та дату подачі цієї особливої ін-
формації ще не складена і не здана) становить 75 948 тисяч гривень. 
Співвідношення ринкової вартості коштів, що є предметом правочину, 
до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової 
звітності становить 37,394%. Рішенням загальних зборів акціонерів 
Товариства від 13.04.2016 року (протокол № 23) було надане «попере-
днє схвалення на вчинення Товариством протягом одного року з дати 
прийняття цього рішення значних правочинів, за якими ринкова вар-
тість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Това-
риства, щодо цінних паперів граничною сукупною вартість таких пра-

вочинів 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень». Загальна кількість 
голосуючих акцій Товариства на момент проведення цих зборів стано-
вила 1 000 000 штук, для участь у зборах зареєструвалось 999 959 го-
лосуючих акцій, «за» за зазначене рішення проголосувало 999 959 го-
лосів, «проти» — 0 голосів. 

Істотні умови правочину: предмет правочину — придбання 
28 400 інвестиційних сертифікатів ПВІФ «ВЕС-КАПІТАЛ» (код ЄДРІСІ: 
233564), активами якого управляє ТОВ «КУА «ЮНІВЕС» (код ЄДРПОУ: 
34718165); продавець — Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ТЕХРЕСУРСИ», код ЄДРПОУ: 30719652, місцезнаходження: 69035, 
м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 3А; сума договору — 28 400 000,00 гри-
вень; термін і спосіб оплати — не пізніше 01.03.2017 року, дозволяєть-
ся оплата частинами; ознака заінтересованості у вчиненні правочи-
ну — Директор ТОВ «ТЕХРЕСУРСИ» Шлендер Олександр Леонідович 
є членом Наглядової ради Товариства (пункти 1, 3 частини 2 статті 71 
Закону України «Про акціонерні товариства»). 
N 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що 
є предме-

том 
правочину 
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної фінансо-

вої звітності
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової вартості 

майна або послуг, що є 
предметом правочину, 

до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності (у 

відсотках)
1 2 3 4 5
1 27.01.2017 28 400 75 948 37,394%

3. підписи
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

2. Найменування посади: Голова правління Спренгель а.С. 
30.01.2017 року. 

приватне аКцІонерне товариСтво
«СтраХова КомпанІя «ЮнІвеС»

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ФАРМАК»

2. Код за ЄДРПОУ: 00481198
3. Місцезнаходження: 04080 м. Київ вул. Фрунзе 63
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)239-19-40 (044)417-10-55
5. Електронна поштова адреса: Y.Syrotyuk@farmak.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://farmak.ua/financial_
statements_and_information_about_the_company

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положен-

ня: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше від-
сотків голосуючих акцій

II. текст повідомлення
1). юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Фармак Інтернешнл Холдінг ГмбХ» (Farmak International Holding 
GmbX), країна реєстрації Австрія, Номер реєстрації FN 303303 i, міс-
цезнаходження Маріягільферштрассе, буд. 136, офіс 1.15, м.Відень, 
1150 (Mariahilferstrasse, 136, office TOP 1.15. Wien, 1150), після внесен-
ня змін до реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Фармак» 
зменшила розмір пакету акцій, що належить юридичній особі, та стано-
вить 420364 акцій або 5,7796 відсотків голосуючих акцій.

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

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

Генеральний директор  Жебровська філя Іванівна

пУБлІЧне аКцIонерне товариСтво «фармаК»
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Додаток 28 до Положення про розкриття інформації  
емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу II)

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

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 

товариСтво «БІлоцерКІвСІлЬриБГоСп».
2. Код за ЄДРПОУ: 00476688.
3. Місцезнаходження: 09132, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Віль-

на Тарасівка, вул. Травнева, 2-А.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0456) 38-83-40.
5. Електронна поштова адреса: o.komirny@unives.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://unives-capital.com/ukr/partners/rybgosp/ 
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
2. текст повідомлення 

30.01.2017 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товари-

ства «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП» (Протокол № 36 від 30.01.2017 року) 
прийнято наступні рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента:

• Продовжити повноваження Печонкіна Анатолія Олександровича (пас-
порт серії СВ № 436274, виданий 03.11.2001 року Орджонікідзевським РВ 
УМВС України в Запорізькій області, не має судимості за корисливі та по-
садові злочини, розмір пакета у статутному капіталі ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВ-
СІЛЬРИБГОСП» 0,00%) на посаді Генерального директора строком по 
15.02.2018 року включно. Протягом останніх 5 років своєї трудової діяль-
ності обіймав посади: ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП» — Генеральний 
директор. Обґрунтування змін: необхідність забезпечити керівництво по-
точною діяльністю ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП».

3. підписи
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Найменування посади:
 Генеральний директор  ______________

м. п. 
печонкін а.о.

31.01.2017 року

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента — ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ПРАЙМ-БАНК»
2. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента — 26051650
3. Місцезнаходження емітента — 03049, м. Київ, вул. Богданів-

ська, 24,
4. Міжміський код, телефон та факс емітента — (044) 2302656
5. Електронна поштова адреса емітента — bank@prime-bank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації — prime-bank.kiev.ua
7. Вид особливої інформації — Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 
II. текст повідомлення

На пiдставi Закону України «Про систему гарантування вкладів 
фiзичних осiб» виконавча дирекцiя ФГВФО прийняла рішення вiд 05 сiчня 

2017 р. № 16 про продовження строкiв здiйснення процедури лiквiдацiї 
ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» до 13 сiчня 2018 включно. Продовжити повнова-
ження лiквiдатора ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» провiдному професiоналу з пи-
тань врегулювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу запровадження 
процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулю-
вання неплатоспроможностi банкiв Брайку Станiславу Анатолiйовичу до 
13 сiчня 2018 включно.

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 
Уповноважена особа 
фонду гарантування вкладiв 
фiзичних осiб на лiквiдацiю банка Брайко Станiслав анатолiйович
М.П. 

06.01.2017

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «прайм-БанК»

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ХмелЬниЧЧина-авто»

2. Код за ЄДРПОУ 
03112917
3. Місцезнаходження 
29015 м. Хмельницький Проспект Миру, 102
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0382)78-50-55 (0382)78-96-75
5. Електронна поштова адреса 
hm-avtosvit@infocom.km.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://khmelnychynna-avto.ukravto.ua/ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
II. текст повідомлення 

Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» (Протокол № 30/01/2017-1 від 30 січня 2017 
року) у зв’язку з виробничою необхідністю прийнято рішення ліквідувати 
(припинити) ФІЛІЮ «ХМЕЛЬНИЦЬК-АВТО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» (код ЄДРПОУ 34007480, міс-
цезнаходження: 29015, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Зарічан-
ська, 1), що виконувала функції з торгівлі автомобілями та запасними 
частинами, а також надання послуг, пов’язаних з обслуговуванням, ремон-
том та діагностикою транспортних засобів.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Генеральний директор підмурняк о.в.

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

(дата) 

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента-Публiчне акцiонерне товариство 
«Унiверсал Банк»

2. Код за ЄДРПОУ-21133352
3. Місцезнаходження-04114, м.Київ, Автозаводська, 54/19
4. Міжміський код, телефон та факс-(044) 390-54-19 (044) 390-54-19
5. Електронна поштова адреса-ndanylina@universalbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-www.universalbank.com.ua
7. Вид особливої інформації-Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

На пiдставi Наказу №90-к вiд 26.01.2017р. тимчасово покладено вико-
нання обов’язкiв Головного бухгалтера ПАТ «Унiверсал Банк» на 
Котельнiкову Iрину Iгорiвну (особа не надала згоду на розкриття своїх пас-
портних даних). Строк призначення на посаду до 08 лютого 2017 року. 

Упродовж своєї трудової дiяльностi Котельнiкова I.I. обiймала наступнi 
посади: начальника управлiння звiтностi департаменту розвитку фiнансiв 
та звiтностi Банку; начальника управлiння статистичної звiтностi департа-
менту контролiнгу та звiтностi банку; начальника управлiння фiнансової 
звiтностi департаменту контролiнгу та фiнансової звiтностi Банку; началь-
ника управлiння фiнансової звiтностi департаменту бухгалтерського облiку 
Банку; заступника Головного бухгалтера ПАТ «Унiверсал Банк».

Котельнiкова Iрина Iгорiвна, не володiє часткою в статутному капiталi то-
вариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Гороховських роман Юрiйович
т.в.о. Голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.01.2017
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «УнIверСал БанК»



№21, 1 лютого 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

5

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«миКолаївоБленерГо»

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

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

«Миколаївобленерго»
2. Код за ЄДРПОУ-23399393
3. Місцезнаходження-54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
4. Міжміський код, телефон та факс-(0512) 53-94-80, (0512) 53-91-14
5. Електронна поштова адреса-kanc@energy.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації-www.energy.mk.ua
7. Вид особливої інформації-Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалеж-
но вiд вартостi значними правочинами є договори поруки.

Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 
27.01.2017 (протокол № 8) надано згоду на укладення договору поруки 
№ 42/435-п мiж ПАТ «Миколаївобленерго», Комунальним пiдприємством 
«Очакiв водоканал» та Мiським комунальним пiдприємством «Очакiв-
водоканал».

За даним Договором Поручитель (Мiське комунальне пiдприємство 
«Очакiвводоканал») поручається перед Кредитором (ПАТ «Миколаїво-
бленерго») за виконання Боржником (Комунальним пiдприємством 
«Очакiв водоканал»):

- свого обов'язку по оплатi поточного споживання електроенергiї 
згiдно Договору про постачання електроенергiї № 42/435 вiд 29.12.2015 
у порядку та на умовах, визначених цим Договором;

- зобов'язань Боржника по оплатi заборгованостi рiвними частинами 
щомiсяця, що виникли згiдно Договору про постачання електроенергiї 
№ 42/435 вiд 29.12.2015 та пiдтвердженi рiшенням Господарського суду 
Миколаївської областi вiд 15.03.2016 року по справi № 915/174/16, у 
сумi 346714,67 грн.

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалеж-
но вiд вартостi значними правочинами є договори поруки.

Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 
27.01.2017 (протокол № 8) надано згоду на укладення договору поруки 
№ 44/43-п мiж ПАТ «Миколаївобленерго», Товариством з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Мiстобудiвельний загiн № 73» та Товариством з обме-
женою вiдповiдальнiстю «Фiрма «Вiкант». За даним Договором Поручи-
тель (Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фiрма «Вiкант») по-
ручається перед Кредитором (ПАТ «Миколаївобленерго») за виконання 
Боржником (Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Мiстобудiвельний загiн № 73») свого обов'язку по щомiсячнiй оплатi по-
точного споживання електроенергiї у сумi 25676,00 грн., за перiод сiчень-
грудень 2017 згiдно Договору про постачання електроенергiї № 44/43 вiд 
03.12.2007 у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

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 о.п. Сивак
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.01.2017
(дата)

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 

«Державна продовольчо-зернова корпорація України» 
2. Код за ЄДРПОУ 37243279
3. Місцезнаходження 01033 м. Київ Саксаганського, 1
4. Міжміський код, телефон та факс 0442061549 0442061507
5. Електронна поштова адреса andrijchuk@pzcu.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації pzcu.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 

з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положен-
ня Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Міністерством аграрної політики 

та продовольства України 26.01.2017 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України від 26.01.2017 р. № 13-п.
Посадова особа Репко Андрій Володимирович (паспорт: серія СН 

номер 071827 виданий 20.10.1995 р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в 
м. Києві), яка займала посаду заступник голови правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1,7 р.
Інформація щодо призначень на вакантну посаду відсутня.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво
 «дерЖавна продоволЬЧо-Зернова КорпорацІя УКраїни»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

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

2. Код за ЄДРПОУ: 21322127
3. Місцезнаходження: 49054, м.Днiпро, проспект Кiрова, буд. 46
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)387652 (0562)387660
5. Електронна поштова адреса: j.konoshenkova@radabank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.radabank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання згоди

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

Наглядовою Радою ПАТ "АБ "РАДАБАНК", на засiданнi, яке вiдбулося
27.01.2017 р. було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення пра-
вочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть (Протокол засiдання № 10-1 вiд
27.01.2017 р.), а саме:

Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину: розмiщення коштiв за вкладом вiдповiдно до ти-

пової форми заяви на приєднання до "Договору комплексного банкiвсько-
го обслуговування фiзичних осiб" (вiдкриття та обслуговування депозит-
них рахункiв в нацiональнiй та iноземнiй валютi) Шалiт Аллою Iсакiвною,
у сумi 2 802 988,36 гривень, термiном на 30 днiв, вiдсоткова ставка 13,00
рiчних.

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та оз-
наки заiнтересованостi: вiдповiдно до пп.2) п.2 ст. 71 Закону України "Про
акцiонернi товариства" стороною правочину є Шалiт Алла Iсакiвна - афi-
лiйована особа до акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Голови Наглядової
ради, члена Наглядової ради та Голови Ревiзiйної комiсiї Банку.

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 2 802
988,36 гривень.

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтнос-
тi становить 502 674 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв,
що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останнь-
ої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 0,56%.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

Голова Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК" 
Стоянов Сергiй Борисович 30.01.2017

доБромІлЬСЬКа  
оКСана федорІвна

п о в і д о м л е н н я 
Я, Добромільська Оксана Федорівна, повідомляю про свій намір 

придбати акції іменні прості Публічного акціонерного товариства 
«Iльницький завод механiчного зварювального устаткування» (код за 
ЄДРПОУ 00222203) в кількості 17250 шт. 

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) 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «фортУна-БанК»

2. Код за ЄДРПОУ: 26254732
3. Місцезнаходження: 04070, м.Київ, Боричiв Тiк, 35-В
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 537-62-67, 044 537-62-60
5. Електронна поштова адреса: f39@fortbank.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://fortuna-bank.ua/.
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
На пiдставi рiшення Правлiння Нацiонального банку України вiд 

26 сiчня 2017 року №55-рш/БТ «Про вiднесення Публiчного акцiонерного 
товариства «Фортуна-банк» до категорiї неплатоспроможних» виконав-
чою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi — Фонд) 
прий нято рiшення вiд 27 сiчня 2017 року № 320 «Про запровадження тим-
часової адмiнiстрацiї в АТ «Фортуна-банк» та делегування повноважень 
тимчасового адмiнiстратора банку».

Згiдно з даним рiшенням розпочато процедуру виведення Публiчного 
акцiонерного товариства «Фортуна-банк» (далi — АТ «Фортуна-банк») з рин-
ку шляхом запровадженням в ньому тимчасової адмiнiстрацiї на один мiсяць 
з 27 сiчня 2017 року до 26 лютого 2017 року включно, призначено уповнова-
жену особу Фонду та делеговано всi повноваження тимчасового адмiнiст-
ратора АТ «Фортуна-банк», визначенi статтями 37-39 Закону України «Про 
систему гарантування вкладiв фiзичних осiб», провiдному професiоналу з 
питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу запровадження 
процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання 
неплатоспроможностi банкiв Федорченку Андрiю Володимировичу на один 
мiсяць з 27 сiчня 2017 року до 26 лютого 2017 року включно. Уповноважена 
особа Фонду приступила до виконання своїх обов’язкiв з 27.01.2017 року. 
Федорченко А. В. (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями 
АТ «Фортуна-банк» не володiє (розмiр пакета акцiй — 0%). Протягом останнiх 
п'яти рокiв Федорченко А. В. обiймав наступнi посади: директор, провiдний 
професiонал з питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв.

Вiдповiдно до частини першої статтi 36 Закону України «Про систему 
гарантування вкладiв фiзичних осiб» з 27.01.2017р. призупиняються всi 
повноваження органiв управлiння АТ «Фортуна-банк» (загальних зборiв 
акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння) та органу контролю (внутрiшнього 
аудиту) Банку. Уповноважена особа Фонду вiд iменi Фонду набуває всi по-
вноваження органiв управлiння та органiв контролю АТ «Фортуна-банк» з 
дня початку тимчасової адмiнiстрацiї i до її припинення.

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: Уповноважена особа Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб Федорченко Андрій Володимирович 30.01.2017р.

Шановні акціонери пУБлІЧноГо аКцІонерноГо то-
вариСтва по пУСКУ, налаГодЖеннЮ, УдоСКо-
наленнЮ теХнолоГІї та еКСплУатацІї елеКтро-
СтанцІй І мереЖ «лЬвІворГреС», (місцезнаходження 
Товариства: 79011, м.Львів, вул.Тютюнників, 55, код ЄДРПОУ 00128504).

Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 
17 лютого 2017 року (рішення Наглядової ради від 23 січня 2017 року).

порядок денний зборів:
1.Обрання лічильної комісії. 2. Про заходи покращення фінансового 

становища Товариства. 3. Про визначення форми гарантії. 4. Про розгляд 
звернення акціонерів щодо заходів покращення фінансового становища.

5. Про розгляд звернення акціонерів щодо форми гарантії. 
Місце проведення зборів — м.львів, вул.тютюнників, 55, к.510 (ак-

това зала). Реєстрація учасників позачергових загальних зборів 
17.02.2017 року з 9.00 год. до 09.45 год.(к.101).

початок роботи зборів о 10.00 год.
Ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку ден-

ного, проводиться за адресою підприємства (к.414). Проекти рішень до-
даються окремо. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з мате-
ріалами під час підготовки до загальних зборів: Мандич О.В. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь в зборах ПАТ«Львів-
ОРГРЕС» буде складений на 24.00 год. 13.02.2017 року.

Для реєстрації і участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, який посвідчує особу, а представникам акціонерів — також доручення 
на право управління акціями, оформлене згідно з чинним законодавством.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«дерЖавна продоволЬЧо-Зернова 

КорпорацІя УКраїни»
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
«Державна продовольчо-зернова корпорація України» 

2. Код за ЄДРПОУ 37243279
3. Місцезнаходження 01033 м. Київ Саксаганського, 1
4. Міжміський код, телефон та факс 0442061549 0442061507
5. Електронна поштова адреса andrijchuk@pzcu.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації pzcu.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

II. текст повідомлення 
Рішення про призначення прийнято Міністерством аграрної політики 

та продовольства України 25.01.2017 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі наказу Міністер-

ства аграрної політики та продовольства України від 25.01.2017 р. 
№ 12-п.

Посадова особа Задирака Андрій Юрійович (паспорт: серія СН но-
мер 042366 виданий 28.11.1995 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в 
м. Києві), призначена на посаду заступник голови правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: не визначено.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: комер-

ційний директор ТОВ «Агрохолдинг», директор департаменту елеватор-
ної та переробної діяльності, заступник директора департаменту розвит-
ку ПАТ «ДПЗКУ».

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

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«аГропроСперІС БанК»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента 

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

СТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 35590956 
3. Місцезнаходження вул. Дегтярівська, 27-Т (літера А), м. Київ, Укра-

їна
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 392 93 97
5. Електронна поштова адреса vkutova@ap-bank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації http://www.ap-bank.com/
information_for_publication.html

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

2. текст повідомлення 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 

правочину: 30 січня 2017 року; 
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Спостережна рада 

Банку; 
Предмет правочину: Відновлювальна кредитна лінія;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, ви-

значена відповідно до законодавства: 16 315 тис. грн.; 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 153 620 тис. грн.; Співвідношення ринкової вартості майна або 
послуг, щоє предметом правочину, до вартості активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності ( у відсотках): 10,62036%.

3. підпис 
Особи, зазначені нижче, підтверджують достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнають, що вони несуть відповідальність 
згідно з законодавством.
Голова правління ______________

(підпис) 
С.а. Щепанський

(ініціали та прізвище)
М. П. 31.01.2017 року

(дата) 
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товариСтво З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬнІС-
тЮ «ГотелЬний КомплеКС «рУСЬ» (код ЄДРПОУ 
35534818), згідно ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства», повідо-
мляє про намір придбати прості іменні акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ», що з урахуванням кількості ак-
цій, які належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГО-
ТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «РУСЬ» та його афілійованим особам, за наслідками 
такого придбання становитимуть більше 10 відсотків простих акцій ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ».

Станом на дату подання повідомлення ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «РУСЬ» та його афілійо-
вані особи не володіють простими іменними акціями ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ». 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОТЕЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС «РУСЬ» має намір придбати 365 966 600 простих іменних ак-
цій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР 
ПАЛАЦ».

директор  С.о. Корнієнко 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"
2. Код за ЄДРПОУ: 20280450; 3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро,

проспект Пушкіна,15; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50,
(056)778-16-01; 5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua; 6.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com; 7. Вид особли-
вої інформації: відомості про прийняття рішення про надання згоди
на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬ-
НИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк) 30.01.2017 прийняте рiшення про вчинен-
ня значного правочину, а саме -укладення Договору про внесення змiн та
доповнень № 2 вiд 30.01.2017р. до кредитного договору № 005-2016 вiд
29 грудня 2016 року, укладеного з Позичальником - ТОВАРИСТВОМ З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРIНВЕСТ-ТРЕЙДIНГ", код ЄДРПОУ
- 39678096 щодо збiльшення лiмiту кредитної лiнiї, наданої Позичальни-
ку, в гривнi на 5 000 000,00 гривень до 15 000 000,00 гривень та в дола-
рах США на 100 000,00 доларiв США до 500 000,00 доларiв США, стро-
ком погашення 28 грудня 2017 року з процентною ставкою 23% рiчних у
гривнi та 11 (одинадцять)% у доларах США та iншими умовами згiдно на-
даного проекту Договору .

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, становить: 28 596 100 (двадцять вiсiм
мiльйонiв п'ятсот дев'яносто шiсть тисяч сто) гривень, яка складається з:
15 000 000,00 (п'ятнадцяти мiльйонiв) гривень та 500 000,00 (п'ятиста ти-
сяч) доларiв США 00 центiв, що на дату укладення правочину становить
за офiцiйним курсом НБУ 13 596 100 (тринадцять мiльйонiв п'ятсот
дев'яносто шiсть тисяч сто) гривень.

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтнос-
тi становить 219278 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi (у вiдсотках) складає 13,04

ІІІ.  Підпис. 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 2. Найменування посади Голова
Правління Петренко Олександр Федорович 31.01.2017 р.

Наглядова рада 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-

ТВА "АГРОТЕХСЕРВІС-СИНЕЛЬНИКОВЕ"
(місцезнаходження: 52523, Дніпропетровська обл., Синельникiвський

район, с. Георгiївка, вул. Ватутiна, буд. 53) повідомляє про основні показ-
ники фінансово - господарської діяльності Товариства 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го (крім кумулятивного голосування) - emitent-pages.com.ua/03563117. 

Повідомленні про проведення річних загальних зборів, опубліковано у
газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку" № 7 від 12.01.2017 р. 

Голова Наглядової ради

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 14003 9889
Основні засоби 7212 4868
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 4339 3861
Сумарна дебіторська заборгованість 1078 462
Грошові кошти та їх еквіваленти 434 31
Нерозподілений прибуток 5956 3269
Власний капітал 11382 8695
Статутний капітал 1120 1120
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 2621 1194
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4480720 4480720
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 16 16

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-

хомістю) емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ ДО-
МОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 04852585
3. Місцезнаходження емітента: 62418 смт. Пiсочин вул. Кiльцева, б. 41
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 057-784-99-09 057-784-

99-09
5. Електронна поштова адреса емітента: kdsk@bk.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: dsk.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заін-
тересованість.

2. Текст повідомлення
1. Дата прийняття рішення  30.01.2017 . Ринкова вартість майна або

послуг, що є предметом правочину (тис. грн) 348.5. Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 229791.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках) 0.15

30.01.2017 р. наглядовою радою АТ "КДБК" прийнято рiшення (Прото-
кол № 03/17 вiд 30.01.2017 р.) про надання згоди на вчинення правочи-
ну, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть.

2. Дата прийняття рішення  30.01.2017.  Ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом правочину (тис. грн) 471.5. Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 229791.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках) 0.21.

30.01.2017 р. наглядовою радою АТ "КДБК" прийнято рiшення (Прото-
кол № 03/17 вiд 30.01.2017 р.) про надання згоди на вчинення правочи-
ну, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть.

3. Дата прийняття рішення  30.01.2017  Ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом правочину (тис. грн)  2576.4. Вартість активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
229791.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках) 1.12

30.01.2017 р. наглядовою радою АТ "КДБК" прийнято рiшення (Прото-
кол № 03/17 вiд 30.01.2017 р.) про надання згоди на вчинення правочи-
ну, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть.

4. Дата прийняття рішення  30.01.2017  Ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом правочину (тис. грн)3670,1. Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)229791.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках )1.6

30.01.2017 р. наглядовою радою АТ "КДБК" прийнято рiшення (Прото-
кол № 03/17 вiд 30.01.2017 р.) про надання згоди на вчинення правочи-
ну, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть.

5. Дата прийняття рішення  30.01.2017  Ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом правочину (тис. грн) 745,9. Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 229791.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках) 0,32.

30.01.2017 р. наглядовою радою АТ "КДБК" прийнято рiшення (Прото-
кол № 03/17 вiд 30.01.2017 р.) про надання згоди на вчинення правочи-
ну, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

Виконуючий обов язки генерального директора 
Алексанян Ромео Аркадiйович 

30.01.2017
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"
2. Код за ЄДРПОУ: 20280450; 3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро,

проспект Пушкіна,15; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50,
(056)778-16-01; 5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua; 6.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com; 7. Вид особли-
вої інформації: відомості про прийняття рішення про надання згоди
на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬ-
НИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк) 30.01.2017 прийняте рiшення про вчинен-
ня значного правочину, а саме -укладення Договору про внесення змiн та
доповнень № 2 вiд 30.01.2017р. до кредитного договору № 005-2016 вiд
29 грудня 2016 року, укладеного з Позичальником - ТОВАРИСТВОМ З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРIНВЕСТ-ТРЕЙДIНГ", код ЄДРПОУ
- 39678096 щодо збiльшення лiмiту кредитної лiнiї, наданої Позичальни-
ку, в гривнi на 5 000 000,00 гривень до 15 000 000,00 гривень та в дола-
рах США на 100 000,00 доларiв США до 500 000,00 доларiв США, стро-
ком погашення 28 грудня 2017 року з процентною ставкою 23% рiчних у
гривнi та 11 (одинадцять)% у доларах США та iншими умовами згiдно на-
даного проекту Договору .

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, становить: 28 596 100 (двадцять вiсiм
мiльйонiв п'ятсот дев'яносто шiсть тисяч сто) гривень, яка складається з:
15 000 000,00 (п'ятнадцяти мiльйонiв) гривень та 500 000,00 (п'ятиста ти-
сяч) доларiв США 00 центiв, що на дату укладення правочину становить
за офiцiйним курсом НБУ 13 596 100 (тринадцять мiльйонiв п'ятсот
дев'яносто шiсть тисяч сто) гривень.

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтнос-
тi становить 219278 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi (у вiдсотках) складає 13,04

ІІІ.  Підпис. 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 2. Найменування посади Голова
Правління Петренко Олександр Федорович 31.01.2017 р.

Наглядова рада 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-

ТВА "АГРОТЕХСЕРВІС-СИНЕЛЬНИКОВЕ"
(місцезнаходження: 52523, Дніпропетровська обл., Синельникiвський

район, с. Георгiївка, вул. Ватутiна, буд. 53) повідомляє про основні показ-
ники фінансово - господарської діяльності Товариства 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го (крім кумулятивного голосування) - emitent-pages.com.ua/03563117. 

Повідомленні про проведення річних загальних зборів, опубліковано у
газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку" № 7 від 12.01.2017 р. 

Голова Наглядової ради

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 14003 9889
Основні засоби 7212 4868
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 4339 3861
Сумарна дебіторська заборгованість 1078 462
Грошові кошти та їх еквіваленти 434 31
Нерозподілений прибуток 5956 3269
Власний капітал 11382 8695
Статутний капітал 1120 1120
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 2621 1194
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4480720 4480720
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 16 16

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-

хомістю) емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ ДО-
МОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 04852585
3. Місцезнаходження емітента: 62418 смт. Пiсочин вул. Кiльцева, б. 41
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 057-784-99-09 057-784-

99-09
5. Електронна поштова адреса емітента: kdsk@bk.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: dsk.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заін-
тересованість.

2. Текст повідомлення
1. Дата прийняття рішення  30.01.2017 . Ринкова вартість майна або

послуг, що є предметом правочину (тис. грн) 348.5. Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 229791.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках) 0.15

30.01.2017 р. наглядовою радою АТ "КДБК" прийнято рiшення (Прото-
кол № 03/17 вiд 30.01.2017 р.) про надання згоди на вчинення правочи-
ну, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть.

2. Дата прийняття рішення  30.01.2017.  Ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом правочину (тис. грн) 471.5. Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 229791.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках) 0.21.

30.01.2017 р. наглядовою радою АТ "КДБК" прийнято рiшення (Прото-
кол № 03/17 вiд 30.01.2017 р.) про надання згоди на вчинення правочи-
ну, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть.

3. Дата прийняття рішення  30.01.2017  Ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом правочину (тис. грн)  2576.4. Вартість активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
229791.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках) 1.12

30.01.2017 р. наглядовою радою АТ "КДБК" прийнято рiшення (Прото-
кол № 03/17 вiд 30.01.2017 р.) про надання згоди на вчинення правочи-
ну, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть.

4. Дата прийняття рішення  30.01.2017  Ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом правочину (тис. грн)3670,1. Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)229791.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках )1.6

30.01.2017 р. наглядовою радою АТ "КДБК" прийнято рiшення (Прото-
кол № 03/17 вiд 30.01.2017 р.) про надання згоди на вчинення правочи-
ну, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть.

5. Дата прийняття рішення  30.01.2017  Ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом правочину (тис. грн) 745,9. Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 229791.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках) 0,32.

30.01.2017 р. наглядовою радою АТ "КДБК" прийнято рiшення (Прото-
кол № 03/17 вiд 30.01.2017 р.) про надання згоди на вчинення правочи-
ну, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

Виконуючий обов язки генерального директора 
Алексанян Ромео Аркадiйович 

30.01.2017

повІдомлення про прийняття рішення про продовження строку 
діяльності пвІфа «ГлорІя»

31.01.2017 р. Правління Приватного акціонерного товариства «Компанія 
з управління активами «Карпати-інвест» (ідентифікаційний код — 22334753; 
місцезнаходження: 79018, Львівська область, м. Львів, вул. Головацького, 
буд. 23а) (далі — Товариство) прийняло рішення (протокол засідання  
№ 02/17) про продовження строку діяльності Пайового венчурного інвести-
ційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Глорія» (далі — 
ПВІФ «Глорія»/ Фонд) ще на 10 (десять) років — до 16.03.2027 р. включно.

У зв'язку з наведеним, Товариство буде здійснювати обов’язковий ви-
куп інвестиційних сертифікатів Фонду за їх розрахунковою вартістю, ви-
значеною на день прийняття зазначеного рішення Правління (1,19 грн. за 
один сертифікат), у тих учасників Фонду, які не згодні з таким рішенням і 
вчасно подали Товариству письмову заявку щодо викупу в них інвестицій-
них сертифікатів Фонду (далі — заявка).

Місце подання заявок: 79018, Львівська область, м. Львів, вул. Голо-
вацького, буд. 23а (офіс Товариства).

Заявки за встановленою законодавством формою (додаток 7 (для фізич-
ної особи) або додаток 8 (для юридичної особи) до Положення про порядок 
розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, 
затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (надалі — Комісія) від 30.07.2013 р. № 1338) будуть прийматися Това-
риством протягом трьох місяців з дня прийняття Правлінням рішення про 
продовження строку діяльності Фонду (тобто з 01.02.2017 р. по 01.05.2017 р.). 
На підставі заявок будуть укладатися відповідні договори купівлі-продажу 
цінних паперів (без залучення торговця цінними паперами).

Разом із заявкою учасникам Фонду необхідно подати Товариству:
− фізичній особі — засвідчену власноручно копію паспорта та обліко-

вої картки (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера) платника 
податків, а також оригінал виписки з рахунку в цінних паперах, виданої 
відповідною депозитарною установою;

− юридичній особі — засвідчену підписом керівника та скріплену від-
битком печатки юридичної особи копію рішення її уповноваженого органу 
(згідно з установчим документом) про подання заявки на викуп в неї інвес-
тиційних сертифікатів Фонду, а також оригінал витягу з ЄДРЮОФОП щодо 
цієї юридичної особи та оригінал виписки з рахунку в цінних паперах, ви-
даної їй відповідною депозитарною установою.

Строк проведення розрахунків за викупленими інвестиційними серти-
фікатами Фонду — один місяць з дати закінчення реалізації активів Фонду 
(при цьому строк реалізації активів Фонду для здійснення викупу його ін-
вестиційних сертифікатів — 3 місяці з дати закінчення приймання заявок).

У разі, якщо учасник, який відповідно до заявки переказав зі свого рахун-
ку в цінних паперах, відкритого в депозитарній установі, на рахунок у цінних 
паперах Товариства в Центральному депозитарії цінних паперів інвестиційні 
сертифікати Фонду, не звернувся до Товариства в установлений строк за 
отриманням коштів (при здійсненні розрахунків готівковими коштами) або з 
ним неможливо здійснити безготівковий розрахунок з поважних причин (за-
криття банківського рахунку учасника, надання ним невірних реквізитів тако-
го рахунку в заявці тощо), Товариство зобов'язане протягом 10 робочих днів 
після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійсни-
ти депонування належних такому учаснику коштів у банківській установі в 
порядку, визначеному нормативно-правовими актами Комісії.

повІдомлення про прийняття рішення про продовження строку 
діяльності пвІфа «дУКат»

31.01.2017 р. Правління Приватного акціонерного товариства «Компанія 
з управління активами «Карпати-інвест» (ідентифікаційний код — 22334753; 
місцезнаходження: 79018, Львівська область, м. Львів, вул. Головацького, 
буд. 23а) (далі — Товариство) прийняло рішення (протокол засідання  
№ 01/17) про продовження строку діяльності Пайового венчурного інвести-
ційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Дукат» (далі — 
ПВІФ «Дукат»/ Фонд) ще на 10 (десять) років — до 16.03.2027 р. включно.

У зв'язку з наведеним, Товариство буде здійснювати обов’язковий ви-
куп інвестиційних сертифікатів Фонду за їх розрахунковою вартістю, ви-
значеною на день прийняття зазначеного рішення Правління (1,72 грн. за 
один сертифікат), у тих учасників Фонду, які не згодні з таким рішенням і 
вчасно подали Товариству письмову заявку щодо викупу в них інвестицій-
них сертифікатів Фонду (далі — заявка).

Місце подання заявок: 79018, Львівська область, м. Львів, вул. Голо-
вацького, буд. 23а (офіс Товариства).

Заявки за встановленою законодавством формою (додаток 7 (для фізич-
ної особи) або додаток 8 (для юридичної особи) до Положення про порядок 
розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, 
затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (надалі — Комісія) від 30.07.2013 р. № 1338) будуть прийматися Това-
риством протягом трьох місяців з дня прийняття Правлінням рішення про 
продовження строку діяльності Фонду (тобто з 01.02.2017 р. по 01.05.2017 р.). 
На підставі заявок будуть укладатися відповідні договори купівлі-продажу 
цінних паперів (без залучення торговця цінними паперами).

Разом із заявкою учасникам Фонду необхідно подати Товариству:
− фізичній особі — засвідчену власноручно копію паспорта та обліко-

вої картки (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера) платника 
податків, а також оригінал виписки з рахунку в цінних паперах, виданої 
відповідною депозитарною установою;

− юридичній особі — засвідчену підписом керівника та скріплену від-
битком печатки юридичної особи копію рішення її уповноваженого органу 
(згідно з установчим документом) про подання заявки на викуп в неї інвес-
тиційних сертифікатів Фонду, а також оригінал витягу з ЄДРЮОФОП щодо 
цієї юридичної особи та оригінал виписки з рахунку в цінних паперах, ви-
даної їй відповідною депозитарною установою.

Строк проведення розрахунків за викупленими інвестиційними серти-
фікатами Фонду — один місяць з дати закінчення реалізації активів Фонду 
(при цьому строк реалізації активів Фонду для здійснення викупу його ін-
вестиційних сертифікатів — 3 місяці з дати закінчення приймання заявок).

У разі, якщо учасник, який відповідно до заявки переказав зі свого рахун-
ку в цінних паперах, відкритого в депозитарній установі, на рахунок у цінних 
паперах Товариства в Центральному депозитарії цінних паперів інвестиційні 
сертифікати Фонду, не звернувся до Товариства в установлений строк за 
отриманням коштів (при здійсненні розрахунків готівковими коштами) або з 
ним неможливо здійснити безготівковий розрахунок з поважних причин (за-
криття банківського рахунку учасника, надання ним невірних реквізитів тако-
го рахунку в заявці тощо), Товариство зобов'язане протягом 10 робочих днів 
після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійсни-
ти депонування належних такому учаснику коштів у банківській установі в 
порядку, визначеному нормативно-правовими актами Комісії.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«нерУХомІСтЬ СтолицІ»

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

нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне това-
риство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30965299
1.4. Місцезнаходження емітента: 03035 місто Київ Митрополита Василя 

Липківського, 45
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044)585-41-01
 (044)585-41-01
1.6. Електронна поштова адреса емітента: nest@security-cb.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: therealestateofcapital.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Інформація про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
2. текст повідомлення

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИ-
ЦІ» 30.01.2017 року отримано від Публічного акціонерного товариства «Націо-
нальний депозитарій України» реєстр власників іменних цінних паперів для 
отримання емітентом інформації про власників значних пакетів (10% та біль-

ше) акцій станом на 31.12.2016р., у зв’язку з чим емітенту стало відомо, що
- зменшився розмір пакету акцій у власності акціонера ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНКОРТРЕЙД» (місцезнаходжен-
ня: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, код за 
ЄДРПОУ 37816843). Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до 
зміни розміру пакета акцій: 12,5999%. Розмір частки акціонера в загальній 
кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 4,600%. Розмір частки акці-
онера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій 
12,9126%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій 
після зміни розміру пакета акцій 4,7145%;

- збільшився розмір пакету акцій у власності акціонера Товариства з об-
меженою відповідальністю «Компанії з управління активами «Капітал Груп», 
що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвес-
тиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Нові будівельні 
технології» (місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, 
код за ЄДРПОУ 32307531, ЄДРІСІ 233097). Розмір частки акціонера в за-
гальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 9,8963%. Розмір частки 
акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 
29,4170%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до 
зміни розміру пакета акцій 10,1419%. Розмір частки акціонера в загальній 
кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій 30,1469%.

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

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

Генеральний директор Князєв І.Є.,  30.01.2017 р. 
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Край Керама"
2. Код за ЄДРПОУ 25290826
3. Місцезнаходження 08292 Київська область, м. Буча 

вул. Заводська, б.2
4. Міжміський код, телефон та факс 0445935001 0445935001
5. Електронна поштова адреса krayinfo@kerama-marazzi.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття ін-
формації

www.kerama.informs.net.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента 
шляхом злиття, приєднання, поділу, пе-
ретворення або банкрутства за рішен-
ням вищого органу емітента або суду

II. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про припинення емiтента: 30.01.2017 р.
Назва уповноваженого органу емiтента, що прийняв рiшення при при-

пинення емiтента: Загальнi збори акцiонерiв.
Причини рiшення про припинення емiтента: Керiвництво Товариства 

провело економiчний аналiз витрат на утримання органiзацiйно-правової 
форми Товариства в якостi приватного акцiонерного товариства та при-
йшло до висновку, що витрати на обслуговування цiнних паперiв, випуск 
цiнних паперiв при збiльшеннi статутного капiталу ПрАТ «КРАЙ КЕРАМА» 
склали iстотну суму, а натомiсть — цi грошовi кошти могли б бути витраченi 
на розвиток товариства та на виплату дивiдендiв акцiонерам. Отже, було 
зроблено висновок про необхiднiсть перетворення Приватного акцiонерного 
товариства «КРАЙ КЕРАМА» в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«КРАЙ КЕРАМА».

Спосiб припинення: Припинити ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КРАЙ КЕРАМА» (код ЄДРПОУ: 25290826, мiсцезнаходження: 08292, 
Київська обл., м. Буча, вул. Заводська, буд. 2, розмiр статутного капiталу 

82 879 227,60 грн.) шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРАЙ КЕРАМА», код ЄДРПОУ: 25290826, що 
буде розташоване за адресою: 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Завод-
ська, буд. 2, розмiр статутного капiталу Товариства — Правонаступника, 
що створюється шляхом перетворення ПрАТ «КРАЙ КЕРАМА», на дату 
його створення має дорiвнювати розмiру статутного капiталу ПрАТ «КРАЙ 
КЕРАМА», що перетворюється.

Дата проведення загальних зборiв: 30.01.2017 р.
Результати голосування: кiлькостi голосiв «за» — 1 464 930 голосiв, що 

складає 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв, зареє-
строваних на загальних зборах, «проти» — 0 голосiв, що складає 0%, 
«утримався» — 0 голосiв, що складає 0%.

Порядок розподiлу активiв та зобов'язань: Товариство — Правонаступ-
ник стає повним правонаступником всiх активiв та зобов’язань ПРИВАТНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАЙ КЕРАМА».

Iнформацiя про порядок та умови обмiну акцiй (часток, паїв) емiтента, 
який припиняється, на акцiї (частки, паї) юридичних осiб — правонаступникiв: 
При перетвореннi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАЙ 
КЕРАМА» коефiцiєнт (конвертацiї) обмiну акцiй в статутному капiталi 
ПрАТ «КРАЙ КЕРАМА» на частки в статутному капiталi ТОВ «КРАЙ КЕРА-
МА» склав 1:1. Обмiн акцiй ПрАТ «КРАЙ КЕРАМА», що припиняється шля-
хом перетворення, на частки в статутному капiталi ТОВ «КРАЙ КЕРАМА», 
що створюється, буде здiйснено пропорцiйно кiлькостi акцiй кожного з 
акцiонерiв товариства у статутному капiталi. Акцiї акцiонера у статутному 
капiталi ПрАТ «КРАЙ КЕРАМА» обмiнюються на частки у статутному 
капiталi ТОВ «КРАЙ КЕРАМА» вiдповiдно до розмiру пакету акцiй, якими 
володiє акцiонер: 1 акцiя ПрАТ «КРАЙ КЕРАМА», номiнальною вартiстю 
56,55 грн., обмiнюється на 1 частку у статутному капiталi ТОВ «КРАЙ КЕРА-
МА», номiнальною вартiстю 56,55 грн.

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 муренков петро Геннадiйович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.01.30
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво “Край Керама”

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 ТОВАРИ-
СТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФIКАЦIЇ «МИКОЛАЇВГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ 05410263
3. Місцезнаходження 54000 Миколаїв Погранична, 159
4. Міжміський код, телефон та факс (0512) 67-49-01 (0512) 67-49-01
5. Електронна поштова адреса Katerina.Karioti@mkgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://mk.104.ua

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

II. текст повідомлення
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 

27.01.2017р. № 27/01-2017 вiдбулися змiни у складi посадових осiб 
Емiтента, а саме: прийнято рiшення припинити повноваження Голови 
Правлiння ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ» Стегнiя Богдана Станiславовича, припи-
нити дiю укладеного з ним контракту за угодою сторiн, звiльнити його з за-
йманої посади 31 сiчня 2017 року на пiдставi п.1 ст.36 КЗпП України, пас-

порт серiя КН №634918, виданий Київський РВ ПМУ України в Полтавськiй 
областi. Володiє акцями емiтента в кiлькостi 100шт. (0,001237%); непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; перебував на 
посадi Голови Правлiння — з 30.06.2016р. №30/06-2016.

На пiдставi протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ» 
вiд 27.01.2017р. № 27/01-2017 на посаду Голови Правлiння ПАТ «МИКОЛАЇВ-
ГАЗ» з 01 лютого 2017р. обрано Крячка Дениса Вiтiлiйовича, паспорт серiя 
ЕО № 701441, виданийНовобузьким РВ УМВС України в Миколаївськiй 
областi. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; 
Iнформацiя щодо посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
14.02.2012 — заступник директора департаменту iнвестицiйної дiяльностi 
ТОВ «Агенцiя iнвестицiйного менеджменту»; 03.11.2014 — керiвник депар-
таменту комерцiйної дiяльностi ТОВ «РЕГIОНАЛЬНА ГАЗОВА КОМПАНIЯ»; 
10.04.2015 -начальник вiддiлу реалiзацiї природного газу ТОВ «ЦЕНТР-
НАФТОГАЗПОСТАЧ». Посадову особу обрано 27.01.2017р., повноваження 
набули чинностi з 01 лютого 2017 року, строк, на який призначено особу: до 
30 червня 2019 року (включно).

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Удод в.в.
директор фiнансовий (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.01.30
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво по ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифIКацIї «миКолаївГаЗ»

Шановний Скрипніков Іван Петрович, ТОВ «КРОКУС» в особі дирек-
тора Кіфоренко С.С. повідомляємо Вас про те, що 1 березня 2017 року 
об 11 годині 00 хвилин, за адресою: 65012, одеська обл., місто оде-
са, провУлоК мУКаЧІвСЬКий, будинок 6/3, квартира 53 відбудуться 
позачергові загальні збори учасників Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «КРОКУС» (ідентифікаційний код: 31677378), перелік питань, 
що виносяться на голосування : 1) про обрання голови та секретаря за-

гальних зборів; 2) про виключення із складу учасників ТОВ «КРОКУС» 
Скрипнікова Івана Петровича; 3) про прийняття від учасників ТОВ «КРО-
КУС» додаткових внесків до статутного капіталу; 4) про розподіл часток 
учасників у статутному капіталі ТОВ «КРОКУС»; 5) про затвердження, 
підписання та державну реєстрацію Статуту ТОВ «КРОКУС» у новій ре-
дакції; 6) визначення напрямків діяльності ТОВ «КРОКУС», та розгляд 
інших питань. 

товариСтво З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬнІСтЮ «КроКУС»
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 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво 
«фУтБолЬний КлУБ 
«ШаХтар» (донецЬК)»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00169816

3. Місцезнаходження емітента 83050 м.Донецьк вул. Артема, 86А
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(044) 498-13-79 (044) 581-71-19

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

office@shakhtar.com

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

http://www.shakhtar.com/ru/club/
information

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

2. текст повідомлення
Повноваження ревiзора Харитончука Андрiя Олександровича (Згоди на 

розкриття паспортних даних не надано) припинено 30.01.2017 р. (дата вчи-
нення дiї 30.01.2017) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноваженнь. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi  — 5 рокiв. Обрано рiшенням загальних зборiв Товариства 
30.01.2012 року строком на п'ять рокiв — вiдповiдно дата, з якої припинено 
повноваження — 30.01.2017 року. На дату складання звiту на посаду 
ревiзора Товариства нiкого не призначено.

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.
Генеральний директор ____________ палкiн Сергiй анатолiйович

М.П.

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
Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 

«УКраїнСЬКий БУдIвелЬно — 
IнвеСтицIйний БанК»

Код за ЄДРПОУ 26547581
Місцезнаходження 01133, м. Київ, бульвар лесi Українки, 

30-в
Міжміський код, телефон та 
факс

0443643482; 3643491

Електронна поштова адреса shymanskats@ubib.com.ua
Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://ubib.com.ua/ua/root_pro_bank/
informatsiya_pro_emitenta.html

Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Рiшенням наглядової ради АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (надалi — Банк) 

30.01.2017. прийнято рiшення про призначення членом правління заступни-
ка голови правління Кияка Тараса Богдановича з 30.01.2017. (Посадова 
особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). Пакетом акцiй 
Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Посади, які обіймав Кияк Т.Б. протягом останніх п’яти років: заступ-
ник голови правління, виконавчий директор, заступник голови правління, 
директор казначейства та фінансових інститутів, радник голови правління, 
заступник голови правління. Термiн, на який призначено Кияка Т.Б. на по-
саду члена правлiння рішенням наглядової ради не визначено. 

Відповідно до статуту Банку правління Банку обирається строком на 
3 роки.

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

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

Голова правління
ат «УКрБУдІнвеСтБанК»  в.п.Качуровський

М.П.                                      31.01.2017

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «УКраїнСЬКий БУдIвелЬно — IнвеСтицIйний БанК»

 повІдомлення
про виникнення особливої інформації емітента 

пат «полтава-БанК».
I. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Полтава-банк».

1.2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
1.3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.
1.5. Електронна поштова адреса: korpfin@poltavabank.com.
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
1. 27 січня 2017 р. Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товари-

ства «Полтава-банк» (протокол № 9 вiд 27.01.2017 р.) було прийнято 
рiшення про змiну посадових осiб Банку, а саме: - припинити повноваження 
члена правління Щербак Л.І. з 02.02.2017 р. у зв’язку з припиненням нею 
повноважень члена правління з 02.02.2017 р. за власним бажанням згідно 
поданої заяви від 20.01.2017 р. Посадова особа згоди на розкриття пас-
портних даних не надала. Розмiр пакету акцiй 0.4008 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi 
члена правлiння Банку з 22.03.1990 р. по 01.02.2017 р., 26 рокiв 10 мiсяцiв. 

Замiсть звiльненої посадової особи членом правлiння Банку нiкого не при-
значено.

2. Наказом голови правлiння ПАТ «Полтава-банк» № 415 вiд 
27.01.2017  р. було звiльнено головного бухгалтера Банку Щербак Людми-
лу Iванiвну 01.02.2017 р. за власним бажанням згiдно поданої заяви вiд 
26.01.2017 р. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не на-
дала. Розмiр пакету акцiй 0.4008 %. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Перебувала на посадi головного бухгалтера Бан-
ку з 22.03.1990 р. по 01.02.2017 р., 26 рокiв 10 мiсяцiв. 

3. Наказом голови правлiння ПАТ «Полтава-банк» № 416 вiд 
27.01.2017 р. призначено в.о. головного бухгалтера ПАТ «Полтава-банк» 
Носенко Надiю Володимирiвну з 02.02.2017 р. на строк до погодження її 
кандидатури на посаду головного бухгалтера Банку Нацiональним бан-
ком України. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не 
надала. Розмiр пакету акцiй 0.2884 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Останнi 5 рокiв обiймала наступнi 
посади: заступник головного бухгалтера - начальник Управлiння 
облiкових операцiй та статистики ПАТ «Полтава-банк» по 01.02.2017 р.

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

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

2. Голова правління  ______  В.С. Переверзев  30.01.2017 р. 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)  (дата) 
 М.П.

ПрАТ «Прикарпаттехресурси» повідомляє,що 17 березня 2017 року о 
14год.00 хвилин відбудуться щорічні загальні збори акціонерів.

проект порядку денного:
1.Обрання лічильної комісії.
2.Розгляд та затвердження звіту Директора за 2016рік.
3.Розгляд та затвердження звіту Ревізора за 2016 рік.
4.Розподіл прибутку ( збитку) Товариства за 2016 рік

5.Вибори Голови і членів Наглядової ради Товариства.
6.Внесення змін до Статуту та затвердження його в новій редакції.
Збори відбудуться за адресою :
м.Івано-франківськ ,вул.Гетьмана Сагайдачного,48д,кімната 5.
Реєстрація учасників проводиться з 13-00 до 13-45.
При собі мати паспорт,уповноваженим особам- доручення і документ,що 

посвідчує особу.

прат «приКарпаттеХреСУрСи»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №21, 1 лютого 2017 р. 
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«волинЬоБленерГо»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: публічне акціонерне товари-

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

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

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-
лу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ По-
ложення: відомості про прийняття рішення про надання згоди на 
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

II. текст повідомлення 
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочи-

ну iз заiнтересованiстю: 26.01.2017; Найменування уповноваженого 
органу, що його прийняв: Наглядова рада «ПАТ «Волиньобленерго» 
(протокол № 26.01/2017 вiд 26.01.2017 р.); Iстотнi умови правочину, а 
саме: предмет договору: передання Суборендодавцем (Купчак В.Р) у 
користування Суборендаревi (ПАТ «Волиньобленерго») за плату на 
погоджений строк предмету суборенди, а саме: транспортний засiб 
Автомобiль TOYOTA Land Cruiser 200: строк суборенди: 12 мiсяцiв; 
орендна плата: 59 551 грн. за кожен мiсяць користування майном. 
Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи, заiнтересованої у вчиненнi 
акцiонерним товариством правочину: Купчак Володимир Романович; 
ознаки заiнтересованостi: посадова особа — генеральний директор 
ПАТ «Волиньобленерго»; є стороною правочину iз заiнтересованiстю. 
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом 
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 714 тис. грн; 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 817516 тис. грн; Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 0,08733%; Iншi iстотнi умови правочину:вiдсутнi.

III. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 
Генеральний директор Купчак в.р.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 27.01.2017

(дата) 

 повідомлення  
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 

прат «СК «алЬфа СтраХУвання» (далі — Загальні збори»)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (далі — Товариство), Код ЄДРПОУ — 30968986, 
місцезнаходження — 02160, Україна, м. Київ, пр-т.Соборності, 19, повідо-
мляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 27 лютого 2017 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 02160, 
Україна, м. Київ, пр-т. Соборності, 19, поверх 4, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів проводиться в день проведення Загальних збо-
рів акціонерів з 9:30 по 09:55 за місцем проведення Загальних зборів ак-
ціонерів.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних 
зборах акціонерів, буде складено станом на «22» лютого 2017 року.

перелік питань, що виносяться на голосування  
(порядок денний):

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря Зборів.
3. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства 

та обрання нового складу Наглядової Ради Товариства;
4. Затвердження кошторису та умов цивільно-правових договорів, що 

буде укладено з Головою Наглядової Ради Товариства, членами Нагля-

дової Ради Товариства встановлення розміру винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання такого договору.

Акціонер Товариства має право ознайомитись з матеріалами (проекти 
рішень, документи необхідні для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного тощо) з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до За-
гальних зборів, на наступний день, з дати отримання Товариством відпо-
відного запиту про необхідність отримання матеріалів, для підготовки до 
Загальних зборів, з понеділка по п’ятницю, з 9.30 до 17.00 за наступною 
адресою: 02160, Україна, м. Київ, пр-т.Соборності, 19, поверх 4, 
конференц-зал, а в день проведення Загальних зборів — також у місці їх 
проведення.

Запит про отримання матеріалів, які акціонер може отримати під час 
підготовки до Загальних зборів повинен містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера;
- Кількість, тип та/або клас належних йому акцій;
- Перелік матеріалів, які необхідні для підготовки до Загальних зборів.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріа-

лами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних 
зборів — Голова Правління Товариства Г. П. Мисник.

Телефон для довідок: 044 499 77 66
Адреса веб-сайту: www.alfaic.ua

правління прат «СК «алЬфа СтраХУвання»

приватне аКцІонерне товариСтво
«СтраХова КомпанІя «алЬфа СтраХУвання»

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцIонерне 
товариСтво «пIвнIЧний 
ГIрниЧо-ЗБаГаЧУвалЬний 
КомБIнат»

2. Код за ЄДРПОУ 00191023
3. Місцезнаходження 50079, місто Кривий Ріг
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(056) 4006417 (056) 4006912

5. Електронна поштова 
адреса

sergey.stepashkin@metinvestholding.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітен-
том для розкриття 
інформації

https://sevgok.metinvestholding.com/ru/about/
info

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
виплату дивідендів

II. текст повідомлення
На підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – 

ПРАТ «ПІВНГЗК» або Товариство) (протокол № 1 від 30.01.2017 року) про 
виплату дивідендів Наглядовою радою Товариства (протокол № 249 від 
30.01.2017 року) прийнято рішення про встановлення дати складання пе-
реліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх 
виплати.

Дата прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів Това-
риства рішення про виплату дивідендів – 30.01.2017 року. Дата складання 
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 14.02.2017 року. 
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення Загаль-
них зборів акціонерів – 11 545 665 450,00 гривень (одинадцять мільярдів 
п’ятсот сорок п’ять мільйонів шістсот шістдесят п’ять тисяч чотириста 
п’ятдесят гривень 00 копійок). На 1 (одну) просту акцію нараховується 
сума дивідендів у розмірі 4,980221 гривень. Строк виплати дивідендів – з 
24.02.2017 року по 29.07.2017 року (включно). Спосіб виплати дивіден-
дів  – безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивідендів – дивіден-
ди виплачуються в грошовій формі шляхом направлення дивідендів у по-
вному обсязі безпосередньо акціонерам згідно з переліком осіб, які мають 
право на отримання дивідендів, складеним станом на 14.02.2017 року, 
відповідно до кількості належних їм акцій на дату складання переліку.

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

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

2. Генеральний директор 
прат «пІвнГЗК» тимошенко павло Геннадійович

 30.01.2017 р.
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Шановні акціонери!

приватне аКцІонерне товариСтво «аГра»
(код ЄДРПОУ 31659485, місцезнаходження: Україна, 49083, м. Дніпро, 

вул. Собінова, б. 1) 
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться «06» березня 2017 року об 11.00 годині за адресою: Укра-
їна, 49083, м. дніпро, вул. Собінова, 1, поверх 2, к. 226.

проект порядку денного:
Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства 1. 

та затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Това-
риства.

Про укладення з ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202) до-2. 
говорів іпотеки в забезпечення виконання зобов`язань ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОСФЕРА ЛТД» (код ЄДРПОУ 
37213747), а також надання повноважень на укладення та підписання до-
говорів іпотеки.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 09:45 год. до 10:45 год. за міс-
цем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціо-
нерів буде складено станом на 24 годину 28 лютого 2016 року. 

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі:
1. Паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його пред-

ставника).
2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для 

представників акціонерів:
- юридичних осіб, посвідчену печаткою юридичної особи або нотаріусом;
- фізичних осіб, посвідчену нотаріусом. 
В період до дати проведення загальних зборів, а також безпосередньо 

в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, 
за адресою: Україна, 49083, м. Дніпро, вул. Собінова,1, к. 226, з понеділка 
по п’ятницю з 9.00 до 18.00. Довідки за телефоном (056) 732-24-26. Особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного — директор Това-
риства Клименов я.м. 

З повагою, 
директор прат «аГра»  Клименов я.м.

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво 
"платинУм БанК"

2. Код за ЄДРПОУ 33308489
3. Місцезнаходження 03680 м.Київ вул. Амосова, 12
4. Міжміський код, телефон та факс 044 492 90 98 -
5. Електронна поштова адреса iosadcha@platinumbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://ua.platinumbank.com.ua/view.
reporting/

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

II. текст повідомлення
На пiдставi Наказу №156-к вiд 25.01.2017 р. призначено з 26.01.2017 р. 

на посаду Головного бухгалтера ПАТ «ПтБ» Корнiєнко Наталю Венiамiнiвну 
(паспорт серiї СО №286033, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в 
мiстi Києвi 14.12.1999 р.). Корнiєнко Наталю Венiамiнiвну призначено на 
посаду безстроково. Протягом останнiх п’яти рокiв Корнiєнко Н.В. обiймала 
посаду Головного бухгалтера в АТ «КIБ».

Корнiєнко Наталя Венiамiнiвна не володiє часткою в статутному 
капiталi ПАТ «ПтБ», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини 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 Тiмонiн Олександр Олексiйович
В.о. уповноваженої особи 
ФГВФО на здiйснення тимча-
сової адмiнiстрацiї у ПАТ "ПтБ"

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 2017.01.30
(дата)

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«ЧерКаСЬКий рІЧКовий порт»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 03150214 
3. Місцезнаходження: 18016 мiсто Черкаси, вулиця Горького будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (472) 72-46-51 , 72-27-37
5. Електронна поштова адреса: 03150214@afr.com.ua, port.ck.ua@

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

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» від 

27.01.2017 року (протокол № 1 засідання Наглядової ради від 
27.01.2017 року) звільнено з посади директора технічного та виключено зі 
складу Дирекції ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» — Члена Дирекції 
Рибку Василя Васильовича, підстава для звільнення — заява Рибки В.В., 
згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не 
отримано. Посадова особа не володіє акціями товариства. Особа пере-
бувала на посаді з 18.04.2014 року до 27.01.2017 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрун-
тування змiн у персональному складi посадових осiб: припинення повно-
важень члена Дирекції вiдбулось у зв’язку з поданою заявою. На посаду 
члена Дирекції замість звільненої особи нікого не призначено.

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

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

2. т.в.о. виконавчого директора  танцюра віктор Юрійович
30.01.2017
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приватне аКцIонерне товариСтво 
«СмаК.»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента — Приватне 

акцiонерне товариство «СМАК.». 2. Код за ЄДРПОУ — 32500147. 3. Місце-
знаходження — Україна, 37600, Полтавська обл., м. Миргород,  
вул. Незалежностi, буд.4. 4. Міжміський код, телефон та факс — 
(05355)53037. 5. Електронна поштова адреса — zat_smak@mail.ru.  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації — http://32500147.smida.gov.ua. 7. Вид 
особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди 
на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

ІІ. текст повідомлення
ПрАТ «СМАК.» повідомляє, що 30.01.2017 р. на засіданні наглядової 

ради товариства (протокол № 1 від 30.01.2017 р.) прийнято рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересо-
ваність. Сума коштів, що є предметом правочину, складає 420 тис. (чотири-
ста двадцять тисяч) гривень 00 коп. Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності за 2016 рік складає 5739 тис. (п’ять 
мільйонів сімсот тридцять дев`ять тисяч) гривень. Співвідношення ринко-
вої вартості суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 7,32%.

ІІІ. підпис: Директор Бандюгін І.В., підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно 
з законодавством, 30.01.2017 р.

НОВИНИ

рынок акций Украины завершил торги 
в понедельник умеренным ростом

Фондовый рынок Украины завершил торги в понедель-
ник умеренным ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) 
повысился на 0,61% — до 865,19 пункта, индекс ПФТС — 
на 0,09%, до 269,89 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,6 млн грн и почти весь 
был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 228,37 млн грн, в 
том числе акциями — 0,35 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой 
зоне». В авангарде роста были бумаги «Укрнафты» 
(+1,43%), «Мотор Сичи» (+0,41%) и Райффайзен Банка 
Аваль (+0,35%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(+0,27%) и «Мотор Сичи» (+0,71%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
понедельник к 16:15 кв снизился на 0,29% — до 641,94 пун-
кта при объеме торгов 3 млн злотых (20,25 млн грн).

Среди индексных акций с отрицательной динамикой 
лидировали бумаги Coal Energy (-7,3%), «Садовая груп» 
(-5,88%) и агрохолдинга ИМК (-4,95%).

В «зеленой зоне» торговались бумаги «Овостара» 
(+4,49%) и «Астарты» (+1,11%).

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» анали-
тик онлайн-брокера «Свит Инвест» Сергей Гончаренко, 
в настоящее время фондовый рынок Украины находится 
в ожидании сезона обнародования предприятиями годо-
вой финансовой отчетности. При этом основной интерес 
прикован к акционерным обществам, которые традици-
онно выплачивали дивиденды в прошлых годах.

местные бюджеты в 2016г привлекли 
внешние займы более чем на EUR84,6 млн 
и предоставили гарантии на EUR55,3 млн
Местные бюджеты в Украине в 2016 году привлекли 

внешние займы на 2 млрд 21,637 млн грн (около 
EUR69,6 млн по курсу НБУ) и на EUR15 млн, сообщает-
ся на веб-сайте Министерства финансов Украины.

По данным ведомства, основным кредитором явля-
лась международная финансовая организация NEFCO 
(Nordic environment financial corporation), которая предо-
ставила кредиты: Ивано-Франковскому горсовету на 
29,33 млн грн, Ирпенскому — на 8,853 млн грн, Коро-
стенскому — почти на 4 млн грн, Кременчуцкому — на 
5,61 млн грн, Кузнецовскому — на 5,932 млн грн, Лубен-
скому — на 5,532 млн грн, Луцкому — на EUR10 млн, 
Одесскому — на 10,693 млн грн, Ривненскому — на 

8,285 млн грн, Фастовскому — на 8,995 млн грн, Хмельниц-
кому — на 11,84 млн грн, Черновицкому — на EUR5 млн и 
Черниговскому — на 11,368 млн грн.

Кроме того, Киевский горсовет привлек синдициро-
ванный кредит у Укрэксимбанка и Ощадбанка (оба Киев) 
на 1 млрд 915,253 млн грн.

Помимо этого, местные бюджеты предоставили га-
рантии по внешним обязательствам на общую сумму 
EUR55,3 млн. В том числе Винницкий горсовет выступил 
гарантом по кредиту КП «Винницакартсервис» на 
EUR8 млн, Кременчугский — по кредиту КП «Кременчуг-
ское троллейбусное управление» на EUR8 млн, Львов-
ский — по кредиту КП «Львовводоканал» на EUR15 млн, 
Одесский — по кредиту КП «Одессагорэлектротранс» на 
EUR 8 млн, Черновицкий — по кредиту КП «Черновцыте-
плокомунэнерго» на EUR10 млн (все кредиты предоста-
вил Европейский банк реконструкции и развития), Коно-
топский — по кредиту КП «Теплогарант» на EUR500 тыс., 
Львовский– по кредиту КП «Львовводоканал» на 
EUR5 млн, Миргородский — по кредиту КП «Миргород-
теплоэнерго» на EUR448 тыс. и Тернопольский — по 
кредиту КП «Тернопольгортеплокомунэнерго» на 
EUR355 млн (все кредиты предоставила NEFCO).

Как сообщалось, совокупный государственный (пря-
мой) и гарантированный государством долг Украины в но-
ябре 2016 года сократился на 1,2%, или на $0,81 млрд, — 
до $67,54 млрд.

В целом за январь-ноябрь-2016 общий госдолг вырос 
на 3,1%, или на $2,03 млрд — до $67,54 млрд. В том 
числе общий внутренний долг снизился на 0,8% — до 
$21,88 млрд, тогда как внешний — вырос на 5,1% — до 
$45,66 млрд.

В гривневом эквиваленте общий прямой и гарантиро-
ванный долг сократился в ноябре на 0,8%, но за 11 ме-
сяцев 2016 года вырос на 10% — до 1,729 трлн грн.

парламент великобритании  
приступает к обсуждению законопроекта  

о запуске Brexit
Члены палаты общин британского парламента начи-

нают во вторник дебаты по внесенному правительством 
законопроекту о запуске процедуры Brexit, сообщает те-
лерадиокорпорация Би-би-си.

Весь процесс рассмотрения и финального голосова-
ния по данному вопросу, как планируется, должен завер-
шиться 8 февраля.

По завершении этого процесса в палате общин рас-
смотрение планов по Brexit начнут в палате лордов.
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Ранее Верховный суд Великобритании отказал 
премьер-министру страны Терезе Мэй в возможности 
запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения 
парламента.

За то, чтобы вопрос о запуске процедуры Brexit был 
вынесен на рассмотрение парламента, проголосовали 8 
из 11 верховных судей.

В суде пояснили, что в соответствии с законом обыч-
но правительству страны не требуется обращаться к 
парламенту в случаях, когда требуется модифицировать 
действующие соглашения. Однако в данном случае одо-
брение депутатов все же требуется, так как Brexit, по 
мнению судей, повлияет на права британцев. В частно-
сти, страна и ее жители перестанут подпадать под дей-
ствие законодательства ЕС.

Как сообщалось, в прошлом году Высокий суд Лондо-
на постановил, что правительство не может без одобре-
ния парламента объявить о введении в действие статьи 
50 Лиссабонского договора, регламентирующей процесс 
выхода страны из Евросоюза. Но власти оспорили это 
решение в Верховном суде.

рост ввп франции в IV квартале усилился 
вдвое — до 0,4%, на уровне ожиданий

Экономика Франции в четвертом квартале 2016 года 
прибавила 0,4% по сравнению с предыдущими тремя 
месяцами, свидетельствуют предварительные данные 

французского национального статистического института 
Insee.

Тем самым темпы роста усилились с 0,2% в июле-
сентябре и совпали с ожиданиями рынка.

В годовом выражении подъем французского ВВП 
ускорился с 0,9% в III квартале до 1,1% в октябре-
декабре, что также соответствовало консенсус-
прогнозу.

По данным Insee, основными факторами роста в ми-
нувшем квартале были потребительские расходы и ка-
питаловложения компаний.

Так, расходы французских домохозяйств увеличи-
лись на 0,6% в октябре-декабре, а валовые вложения в 
основные средства — на 0,8%. В результате внутрен-
ний спрос улучшил подъем ВВП на 0,6 процентного 
пункта (п.п).

Вместе с тем эксперты отмечают усиление роста экс-
порта из Франции до 1,1% в октябре-декабре, импор-
та — до 0,8%. Таким образом, внешняя торговля оказа-
ла положительное влияние на ВВП, усилив его подъем 
на 0,1 п.п., тогда как в III квартале эффект был отрица-
тельным (-0,7 п.п.).

По итогам 2016 года в целом французская экономика 
выросла на 1,1% по сравнению с 3,2% в Испании и 1,9% 
в Германии.
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