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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, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, зі змінами, на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, зі змінами та доповнен
нями, відповідно до документів, наданих 
прат «Будінвест-2», код за ЄДРПОУ: 01269550, 01025, 
м. Київ, вул. Стрілецька, 46, на зупинення обігу акцій у 
зв`язку з перетворенням акціонерного товариства, зупи-
нено обіг акцій ПрАТ «Будінвест2» – розпорядження 
№ 404-Кф-З від 15 вересня 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: 

«19» вересня 2017 року 
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-

ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами) та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до документів, наданих пат «оптово-виробничої тор-
гівлі оптвиробторг» (61066, м. Харків, провул. Уне-
цький, буд. 1А, код за ЄДРПОУ: 01553391) на зупинення 
обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного това-
риства, зупинено обіг акцій ПАТ «Оптововиробничої 
торгівлі оптвиробторг» (код за ЄДРПОУ: 01553391) – 
розпорядження №403-Кф-З від 15 вересня 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: 

«19» вересня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), п.п. 16) п. 4 глави 4 
розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії об-
лігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових 
організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністер-
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стві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі 
змінами), та відповідно до документів, отриманих від 
ПрАТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленер-
го», код за ЄДРПОУ: 22048622, 10008, м. Житомир, 
вул. Пушкінська, 32/8, на скасування реєстрації випуску 
облігацій серії В у зв’язку з конвертацією облігацій, ска-
совано реєстрацію випуску облігацій пат «енергопос-
тачальна компанія «Житомиробленерго» серії В. Сві-
доцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ПАТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленер-
го» серії В від 21.02.2008 року №1891/2/08, видане 
20.05.2011 року Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№279-Кф-С-о від 15 вересня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), п.п. 16) п. 4 глави 4 
розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії об-
лігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових 
організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі 
змінами), та відповідно до документів, отриманих від 
ПрАТ «Кіровоградобленерго», код за ЄДРПОУ: 23226362, 
25015, м. Кропивницький, Студентський бульвар, 15, на 
скасування реєстрації випуску облігацій серії В у зв’язку 
з конвертацією облігацій, скасовано реєстрацію випуску 
облігацій пат «Кіровоградобленерго» серії В. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій ПАТ «Кіровогра-
добленерго» серії В від 21.02.2008 року №1881/2/08, ви-
дане 22.04.2011 року Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження №280-Кф-С-о від 15 вересня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 
4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 
(зі змінами), та відповідно до документів, отриманих від 
ПрАТ «Агрофірма «Троянда» (попередня назва – 
ВАТ «Агрофірма «Троянда»), код за ЄДРПОУ: 03359658, 
вул. Осиповського, 1А, м. Київ, 04123, на скасування ре-
єстрації випуску облігацій серії А у зв’язку з погашенням 
облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій 
прат «агрофірма «троянда» серії А. Свідоцтво про ре-
єстрацію випуску облігацій ВАТ «Агрофірма «Троянда» 
серії А від 07.02.2008 року №53/2/08, видане 
26.03.2008 року Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№281-Кф-С-о від 15 вересня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами) та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354 (зі змінами і доповнення-
ми), та відповідно до документів, наданих ПрАТ «СК Б.Т.С.» 
( 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 28/2, код за ЄДРПОУ: 
19016357) на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій прат «СК Б.т.С.». Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «СК Б.Т.С.» від 
26 жовтня 2010 року №535/10/1/10, видане 19 березня 
2014 року Центральним територіальним департаментом 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 320-Кф-С-а від 
15 вересня 2017 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами) та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до документів, наданих ліквідатором ПрАТ «Метал Юні-
он» ( вул. Первомайська, буд. 28А, м. Донецьк, 83086, 
код за ЄДРПОУ: 32988035) на скасування реєстрації ви-
пуску акцій ПрАТ «Метал Юніон» у зв’язку із ліквідацією, 
скасовано реєстрацію випуску акцій прат «метал Юні-
он». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Ме-
тал Юніон» від 26 квітня 2010 року №116/1/10, видане 
11 січня 2011 року Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 321-Кф-С-а від 15 вересня 2017 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 9 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб  підприємців та громадських форму-
вань у формі витягу від 05.09.2017 №1002985781 щодо 
внесення 27.06.2017 запису про державну реєстрацію 
припинення ВАТ «СУМСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО15928» (код за ЄДРПОУ: 01528068) за 
судовим рішенням Господарського суду Сумської облас-
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ті про припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням 
її банкрутом, 06.06.2017, 6/22509, та інформації, отри-
маної від Департаменту Комісії в Східному регіоні лис-
том від 30.08.2017 №17419П (вх. від 05.09.2017 №25849), 
скасовано реєстрацію випуску акцій ват «СУмСЬКе 
автотранСпортне пІдприЄмСтво-15928» (код за 
ЄДРПОУ: 01528068). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ВАТ «СУМСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО15928» (код за ЄДРПОУ: 01528068) від 
21.10.1998 року №154/18/1/98, видане Сумським терито-
ріальним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 325-Кф-С-а від 18 вересня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, на підставі п. 8 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 822/23354 (зі змінами), та відповідно відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб  підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 05.09.2017 №1002985770 щодо внесення за-
пису про початок процесу проведення спрощеної проце-
дури державної реєстрації припинення юридичної особи 
шляхом її ліквідації; 22.08.2017 №11031710018000693; 
Грудієнко Надія Миколаївна; Департамент реєстраційних 
послуг Запорізької міської ради та повідомлення держав-
ного реєстратора відділу реєстрації по Олександрівсько-
му, Комунарському та Шевченківському районах управ-
ління державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осібпідприємців департаменту реєстраційних послуг За-
порізької міської ради Грудієнко Н.М. №3ШРС/2017 від 
22.08.2017 №0302/0/519 щодо проведення спрощеної 
процедури державної реєстрації припинення юридичної 
особи шляхом її ліквідації, яке направлене до Комісії Де-
партаментом Комісії в Східному регіоні листом від 
30.08.2017 №17419П (вх. від 05.09.2017 №25849), ска-
совано реєстрацію випуску акцій Зат «ІнЖенерно-
теХнІЧний центр «автоматиЗацІя теХнолоГІЧ-
ниХ процеСІв» (код за ЄДРПОУ: 32518374). Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ЗАТ «ІНЖЕНЕРНО
ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧ-
НИХ ПРОЦЕСІВ» (код за ЄДРПОУ: 32518374) від 
22.09.2003 №44/08/1/03, видане Запорізьким територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 323-Кф-С-а від 18 вересня 2017 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, на підставі п. 8 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), та відповід-
но до відомостей з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб  підприємців та громадських 
формувань у формі витягу від 05.09.2017 №1002985755 
щодо внесення запису про початок процесу проведення 
спрощеної процедури державної реєстрації припинення 
юридичної особи шляхом її ліквідації; 11.08.2017 
№11031710006016548; Клюєва Марина Дмитрівна; Депар-
тамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради та 
повідомлення начальника відділу  державного реєстрато-
ра відділу реєстрації по Олександрівському, Комунарсько-
му та Шевченківському районах управління державної ре-
єстрації юридичних осіб, фізичних осібпідприємців 
департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської 
ради Клюєвої М.Д. від 11.08.2017 №0302/Ш385 щодо 
проведення спрощеної процедури державної реєстрації 
припинення юридичної особи шляхом її ліквідації, яке 
направлене до Комісії Департаментом Комісії в Східному 
регіоні листом від 30.08.2017 №17419П (вх. від 
05.09.2017 №25849), скасовано реєстрацію випуску ак-
цій Зат «пІвденно-УКраЇнСЬКа ІнвеСтицІйна 
КомпанІя» (код за ЄДРПОУ 22159155). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ЗАТ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКА 
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ: 22159155) 
від 23.12.1998 №595/08/1/98, видане Запорізьким тери-
торіальним управлінням Державної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 324-Кф-С-а від 18 вересня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п.  2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354 (із змінами), та відповід-
но до документів, наданих ПрАТ «УКРАЇНСЬКІ ВАНТАЖ-
НІ КУР’ЄРИ» (вул. Промислова, буд. 5, м. Вишневе, 
КиєвоСвятошинський район, Київська область, 08132, 
код за ЄДРПОУ: 31539393) на зупинення обігу акцій 
ПрАТ «УКРАЇНСЬКІ ВАНТАЖНІ КУР’ЄРИ» у зв’язку пере-
творенням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
прат «УКраЇнСЬКІ вантаЖнІ КУр’Єри» (код за 
ЄДРПОУ: 31539393) – розпорядження № 405-Кф-З від 
18 вересня 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: 

«20» вересня 2017 року.

18.09.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua

при використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КиЇвСЬКе 
автотранСпортне пІдприЄмСтво 13003»

код ЄдрпоУ: 03114260,
місцезнаходження: Україна, 01042, м. Київ, вУлиця Брановицького 

(перСпеКтивна), будинок 3
повІдомлення про проведення поЗаЧерГовиХ ЗаГалЬниХ 

ЗБорІв аКцІонерІв
пат «КиЇвСЬКе атп 13003»(«товариСтво»)

Шановніакціонери,
Товариство повідомляє Вас про проведення позачергових загальних 

зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 жовтня 2017 року о 12:00 
за місцезнаходженням Товариства м. Київ, вул. Брановицького (пер-
спективна), буд. 3 у кабінет керівника № 1.

Реєстрація акціонерів, які мають право на участь у позачерговихза-
гальних зборах акціонерів Товариства, здійснюється відповідно до пере-
ліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 13.10.2017р. за вказаною 
адресою, за наявності документів, що підтверджують особу, (акціоне-
рам  – документ (паспорт), що посвідчує особу, представникам акціонерів 
– додатково довіреність на право представляти інтереси акціонера або 
групи акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства 
України), початок реєстрації  11:00, закінчення реєстрації  11:45.

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її 

повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства. 
3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів. 
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2014 рік та прийняття рішень 

за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014р.
5. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2015 рік та прийняття рішень 

за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 р.
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішень 

за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 р.
7. Затвердження звіту Наглядової ради за 2014 р. та прийняття рішень 

за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 р.
8. Затвердження звіту Наглядової ради за 2015 р. та прийняття рішень 

за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 р.
9. Затвердження звіту Наглядової ради за 2016 р. та прийняття рішень 

за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 р.
10. Затвердження звіту виконавчого органу за 2014р. та прийняття рішень 

за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2014 р.
11. Затвердження звіту виконавчого органу за 2015р. та прийняття рішень 

за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 р.
12. Затвердження звіту виконавчого органу за 2016р. та прийняття рішень 

за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 р.
13. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
14. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
15. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
16. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства у 2014 році з 

урахуванням вимог, передбачених законом.
17. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства у 2015 році з 

урахуванням вимог, передбачених законом.

18. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства у 2016 році з 
урахуванням вимог, передбачених законом.

19. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 
новій редакції.

20. Обрання уповноваженої особи на підписання статуту Товариства у 
новій редакції.

21. Обрання уповноваженої особи щодо проведення державної реє-
страції нової редакції статуту Товариства.

22. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
23. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
24. Про затвердження умов цивільноправових договорів (контрактів), 

що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з ними.

25. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
26. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 
(тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний

(2016 рік)
Попередній
(2015 рік)

Усього активів 483 483
Основні засоби 115 115
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2 2
Сумарна дебіторська заборгованість 368 368
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал - -
Статутний капітал 4000 4000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1311 1311
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16000 16000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 1

3 документами, необхідними для прийняттярішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитись на власному вебсайті, а в день проведення 
зборів в місці їх проведення, а також від дати надіслання повідомлення про 
проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робо-
чі дні з 14.00 по 18.00 за адресою м. Київ, вул. Брановицького (Перспектив-
на), буд. 3, кабінет керівника № 1 звернувшись із заявою, складеною у до-
вільній формі. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів 
з матеріалами – голова правління.

З усіх питань проведення Загальних зборів акціонерів звертатися за 
адресою: 

Україна, 01042, м. Київ, вул. Брановицького (Перспективна), буд. 3, 
тел.: (044) 3511970 (044) 3511970. Наглядова рада Товариства

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
Акціонернокомерційний банк «Львів»

2. Код за ЄДРПОУ: 09801546
3. Місцезнаходження емітента: 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (032) 2456483, (032) 

2456483
5. Електронна поштова адреса емітента: mykychak@banklviv.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://www.banklviv.com/
7. Вид особливої інформації: Особлива інформація про зміну скла-

ду посадових осіб ПАТ АКБ «Львів» .
II. текст повідомлення

Згідно рішення Спостережної ради пат аКБ «львів» (протокол 
б/н від 14.09.2017 р.) відбулися наступні зміни у складі посадових 
осіб:

Звільнено з посади Голову Правління ПАТ АКБ «Львів» Гавриляка 
Ігора Володимировича (паспорт КА 709986, виданий Личаківським РВ 
УМВСУ у Львівській області 09.12.1997 р.) з 14.09.2017 року. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Пакетом 

акцій або часткою в статутному капіталі ПАТ АКБ «Львів» не володіє. 
На посаді перебував з 20.02.2012 р. 

Призначено на посаду Голову Правління ПАТ АКБ «Львів» Абраа-
мяна Ашота Гамлетовича (паспорт AN 0773573, виданий Органом 004 
22.12.2013 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі 
ПАТ АКБ «Львів» не володіє. До призначення протягом п’яти останніх 
років займав посади: Заступник виконавчого директора, Член Прав-
ління, Радник Правління ЗАТ Прокредит Банк (Вірменія) (CJSC 
ProCredit Bank, Armenia), Директор корпоративного бізнесу, Член 
Правління, Радник Голови Правління ЗАТ Ардшинбанк (Вірменія) 
(CJSC Ardshinbank, Armenia), Старший банкір ТОВ І.Д. Інспайринг ді-
велопмент (I.D. Inspiring development GmbH, Німеччина). Посадова 
особа призначена на невизначений термін.

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

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

2. Голова правління  ______________
 (підпис)  Гавриляк І. в.
  (ініціали та прізвище керівника)
 М. П.  14.09.2017 р.
  (дата)

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво аКцІонерно-КомерцІйний БанК «лЬвІв»
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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 товари-

ство «Українське Дунайське 
пароплавство»

2. Код за ЄДРПОУ 01125821
3. Місцезнаходження 68600, м.Iзмаїл, вул.

Краснофлотська,28
4. Міжміський код, телефон та факс 0484172546 0484167208
5. Електронна поштова адреса account@udp.izmail.uptel.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.oaoudp.com.ua

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

II. текст повідомлення
Наказам Вищого органу товариства  Мiнiстерства iнфраструктури 

України вiд 15.09.2017 р. № 102О звiльнено керiвника виконавчого ор-
гану:

ЗВIЛЬНЕНО:
голову Правлiння Барiнова Дмитра Анатолiйовича (паспорт серiї КЕ 

№ 341206, виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi 
07.08.1996), голову Правлiння приватного акцiонерного товариства 
«Українське Дунайське пароплавство» , який не володiє часткою у ста-
тутному капiталi, з 16.09.2017р.

Посадова особа звiльнена з посади голови Правлiння приватного 
акцiонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» у зв’язку 
з закiнченням термiну дiї укладенного з ним контракту вiдповiдно до 
пункту 2 частини першої статтi 36 Кодексу законiв про працю України. 

Пiдстава: пункт 2 частини першої статтi 36 Кодексу законiв про працю 
України, контракт вiд 15.09.2014 №21III, доповiдна записка директора 
Департаменту реформування та функцiонування морського та рiчкового 
транспорту Басюка О.Г. вiд 14 вересня 2017 року № 843/27/1817. 

Звiльнена посадова особа товариства непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

На посадi голови Правлiння приватного акцiонерного товариства 
«Українське Дунайське пароплавство» перебував з 15.09.2014 р.

Наказом Вищого органу товариства  Мiнiстерства iнфраструктури 
України вiд 15.09.2015 р. № 102О призначено керiвника виконавчого 
органу:

ПРИЗНАЧЕНО:
виконуючого обов’язки Голови Правлiння:
Бєшкарєва Вiктора Миколайовича (паспорт серiї ТТ № 257839, ви-

даний Солом’янським РВ ГУДМС України в мiстi Києвi 13.12.2014р.), ви-
конуючого обов’язки Голови Правлiнняя приватного акцiонерного това-
риства «Українське Дунайське пароплавство» , який не володiє часткою 
у статутному капiталi, з 18 вересня 2017 року.

Призначена посадова особа товариства непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Призначена посадова особа за останнi 5 рокiв обiймала наступнi по-
сади: з травня 2012 року по жовтень 2012 року — виконуючий обов’язки 
заступника голови правлiння з економiки приватного акцiонерного това-
риства «Українське Дунайське пароплавство» (м. Iзмаїл, Одеської 
областi); з жовтня 2012 року по жовтень 2014 року  заступник голови 
правлiння з економiки приватного акцiонерного товариства «Українське 
Дунайське пароплавство» (м. Iзмаїл, Одеської областi); з жовтня 
2014 року по теперiшнiй час  заступник голови правлiння з економiки та 
фiнансiв приватного акцiонерного товариства «Українське Дунайське 
пароплавство» (м. Iзмаїл, Одеської областi).

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 Барiнов д.а.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.09.2017
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «УКраЇнСЬКе дУнайСЬКе пароплавСтво»

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво «БанК 
фамIлЬний»

2. Код за ЄДРПОУ 20042839
3. Місцезнаходження 03039, м.Київ, 

прт Голосiївський,26а
4. Міжміський код, телефон та факс 0442572014 0442580302
5. Електронна поштова адреса bank@fbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.fbank.com.ua

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

II. текст повідомлення
15.09.2017 Спостережною радою банку прийнято рiшення (Протокол 

Спостережної ради №56/2017 вiд 15.09.2017) про надання згоди на вчи-
нення значного правочину на розмiщення коштiв банку у депозитнi 
сертифiкати Нацiонального банку України 15.09.2017 строком на 14 днiв. 
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, 72000 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
290289 тис.грн.. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предме-
том правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 24.80%.

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 долженко ольга володимирівна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.09.2017
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
“КомерцIйний БанК “фIнанСовий партнер”
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ 
БАНК "ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР"

2. Код за ЄДРПОУ 38322199
3. Місцезнаходження 04107 м. Київ Лук'янiвська, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс 044 4625222 044 4625223
5. Електронна поштова адреса b_finpart@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.bankfp.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
1.Вiдповiдно до рiшення Спостережної ради ПАТ «КБ «ФIНАНСОВИЙ 

ПАРТНЕР» (протокол вiд 14.09.2017 р.) Король Олександру Борисiвнну 
(згоди на оприлюднення паспортних даних фiзична особа не надала) 
звiльнено з посади начальника Управлiння фiнансового монiторингу та 
виключено зi складу Правлiння Банку ПАТ «КБ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» 
14.09.2017 р.

На вказанiй посадi Король О.Б. перебувала з 28.02.2016 р. Часткою в 
статутному капiталi ПАТ «КБ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» не володiє, непо-
гашеної судимостi за корисливi та службовi 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 адамчук ольга дмитрiвна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.09.15
(дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №177, 19 вересня 2017 р. 
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до уваги акціонерів

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«миКолаЇвоБленерГо» 

(далі – пат «миколаївобленерго», товариство), 
(код ЄдрпоУ 23399393), 

місцезнаходження товариства:  
Україна, м. миколаїв, вул. Громадянська, 40.

повідомляємо вас про проведення позачергових загальних зборів 
пат «миколаївобленерго»!

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних збо-
рів: Україна, м. миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал пат «ми-
колаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 05 жовтня 
2017 року, з 10.30 год. до 11.30 год. Дата та час відкриття (проведення) по-
зачергових загальних зборів: 05 жовтня 2017 року о 12.00 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових 
загальних зборах, встановлена 29 вересня 2017 року (станом на 24 годину).

порядоК денний:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Това-

риства.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових за-

гальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в но-

вій редакції.
5. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Това-

риства за 2016 рік, у зв’язку з приведенням у відповідність із підтвердже-

ною аудиторською фірмою фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік та 
коригуванням розміру чистого прибутку.

6. Затвердження умов договорів (цивільноправових або трудових) з 
членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів з членами Наглядової ради.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії Товариства в повному складі.

8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

порядку денного, розміщена на вебсайті за адресою: www.energy.mk.ua.
Для реєстрації та участі в позачергових загальних зборах акціонерам 

необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також  дові-
реність або інші документи, які посвідчують право представника на участь 
у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Миколаївобленер-
го» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідо-
млення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім 
суботи та неділі), з 8.00 год. до 17.00 год., в п’ятницю до 16.00 год. (обідня 
перерва з 12.00 год. до 12.48 год.) за адресою: Україна, м. Миколаїв, вул. 
Громадянська, 40, відділ по роботі з договорами та корпоративними права-
ми (1 поверх, каб. 114), а в день проведення позачергових загальних збо-
рів – також у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загаль-
них зборах та у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів 
з 8.00 год. до 10.30 год. Відповідальним за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, є директор з економіки ПАТ «Миколаївобленерго» – Єфімов Олег 
Володимирович. 

Телефон для довідок: (0512) 539480.

повідомлення про порядок реалізації акціонерами переважного 
права на придбання акцій додаткової емісії

до уваги акціонерів пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«ЄвропейСЬКий промиСловий БанК»!
(код за ЄДРПОУ 36061927, місцезнаходження: 

01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11,  
приміщення 51)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРО-
МИСЛОВИЙ БАНК» (далі  Банк, Емітент) повідомляє, що Загальними 
зборами акціонерів Банку (Протокол від 27 липня 2017 року № 2/07/2017) 
прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку 
шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та 
про приватне розміщення простих акцій Банку. 

Статутний капітал Банку на дату прийняття рішення про приватне 
розміщення акцій складає 200 000 000,00 гривень (Двісті мільйонів гри-
вень 00 копійок), розподілений на 200 000 (Двісті тисяч) штук простих 
іменних акцій номінальною вартістю 1 000,00 гривень (Одна тисяча гри-
вень 00 копійок) кожна.

Загальна кількість акцій, що пропонується для розміщення,  150 000 
(Сто п’ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій бездокументарної 
форми існування номінальною вартістю 1000,00 гривень (Одна тисяча 
гривень 00 копійок) кожна. Ціна розміщення акцій – 1 000,00 гривень 
(Одна тисяча гривень 00 копійок) за кожну акцію, загальна вартість ак-
цій, які планується розмістити – 150 000 000,00 гривень (Сто п’ятдесят 
мільйонів гривень 00 копійок).

Переважним правом кожного акціонера Банку визнається право акці-
онера – власника простих акцій придбати прості акції, що розміщуються, 
пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості 
простих акцій станом на 27 липня 2017 року. Переважне право реалізу-
ють особи, які є акціонерами Банку станом на 27 липня 2017 року, що є 
датою прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом 
приватного розміщення акцій.

Повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціоне-
рами свого переважного права на придбання акцій надано голові Прав-
ління Банку, а у разі його відсутності – виконуючому обов’язки голови 
Правління Банку.

Отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від 
використання переважного права на придбання акцій умовами розмі-
щення не передбачається.

Переважне право акціонерів Емітента на придбання акцій, що додат-
ково розміщуються, реалізується протягом наступного строку: з 04 жов-
тня 2017 року по 26 жовтня 2017 року включно. Акціонер, який має намір 
реалізувати своє переважне право, подає Емітенту у вказаний період 
письмову заяву про придбання акцій. У заяві акціонера повинно бути 
зазначено його прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, кількість 
цінних паперів, що ним придбаваються. Подання заяв може бути здій-

снено направленням рекомендованого листа або особисто за адресою: 
01004, місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 
51. Строк для перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, 
що придбаваються,  з 04 жовтня 2017 року по 26 жовтня 2017 року 
включно. Оплата акцій здійснюється грошовими коштами в національ-
ній валюті на рахунок Емітента № 500429001 у ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», 
м.Київ, код банку 377090, код за ЄДРПОУ 36061927.

Акціонери, які вносять кошти в розмірі одного і більше відсотків ста-
тутного капіталу Банку з урахуванням його збільшення, разом із заява-
ми подають документи відповідно до вимог Положення про порядок та 
ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затверджено-
го постановою Правління НБУ від 08.09.2011 р. № 306, що дають змогу 
зробити висновок про фінансовий стан учасника Банку.

Якщо протягом встановленого строку акціонер подав письмову заяву 
про придбання акцій, але не здійснив повного розрахунку за акції, що 
ним придбаваються, вважається, що акціонер відмовився від свого пе-
реважного права на придбання акцій. На підставі отриманих від акціоне-
рів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій 
Емітент видає акціонерам письмові зобов’язання про продаж відповід-
ної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дня отримання коштів, але 
не пізніше 26 жовтня 2017 року.

Дата початку першого етапу укладення договорів з першими власни-
ками у процесі приватного розміщення акцій – 27 жовтня 2017 року, дата 
закінчення першого етапу укладення договорів – 03 листопада 2017 року. 
На першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі 
приватного розміщення акцій Емітент укладає з акціонерами договори 
купівліпродажу акцій, щодо яких акціонером під час реалізації переваж-
ного права подана заява та перераховані відповідні кошти. Якщо фак-
тично сплачена сума коштів за акції не дає можливості придбати цілу 
кількість акцій, округлення кількості акцій здійснюється в меншу сторону, 
а надлишок перерахованих коштів повертається. Укладення договорів 
здійснюється за адресою: 01004 м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, бу-
динок 11, приміщення 51.

У разі прийняття Спостережною радою Банку рішення про відмову 
від розміщення акцій учасникам розміщення повертаються їх внески, 
внесені в оплату за акції, протягом 10 робочих днів з дня прийняття та-
кого рішення.

У разі незатвердження Правлінням Банку у встановлені строки ре-
зультатів укладення договорів, результатів розміщення акцій та звіту про 
результати розміщення акцій Емітент повертає учасникам розміщення 
внески, внесені ними в оплату за акції, протягом трьох місяців з дня за-
кінчення строку для затвердження результатів укладення договорів, ре-
зультатів розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій.

Голова правління  філенкова З.Ю.
18.09.2017

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ЄвропейСЬКий промиСловий БанК»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОДНІП-
РОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05749336
3. Місцезнаходження: 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніп-

ровськ, вул. Гагаріна, буд. 23 
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (05658) 6-02-21; факс

(05658) 6-05-07
5. Електронна поштова адреса: latysh@vmz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

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

надання згоди на вчинення значних правочинів 
ІІ. Текст повідомлення

Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Верхньод-
ніпровський машинобудівний завод" - ПрАТ "ВМЗ" (протокол № від
15.09.2017 року) прийнято рішення про надання згоди на вчинення знач-
них  правочинів. Предметом правочинів є укладення Договорів:

1) про поставку колісних пар РУ1Ш-957Г між ПрАТ "ВМЗ" та Приват-
ним акціонерним товариством "Центральний гірничо-збагачувальний

комбінат" (код за ЄДРПОУ 00190977).        
2) про поставку колісних пар РУ1Ш-957Г між ПрАТ "ВМЗ" та Приват-

ним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат
імені Ілліча" (код за ЄДРПОУ 00191129).         

3) про поставку колісних пар РУ1Ш-957Г між ПрАТ "ВМЗ" та Приват-
ним акціонерним товариством "Металургійний комбінат "Азовсталь" (код
за ЄДРПОУ 00191158). 

Ринкова вартість по кожному Договору поставки не повинна переви-
щувати 8 000,0 тис. грн. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності складає 32 198 тис. грн.  

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
кожного правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності ( у відсотках) складає 24,85.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину
не передбачені законодавством - Статутом Приватного акціонерного то-
вариства "Верхньодніпровський машинобудівний завод" не визначені. 

ІІІ. 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:
Генеральний директор 

О.М. Латиш 
15.09.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИ-
ЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00190928
3. Місцезнаходження: 53300, мiсто Покров, вул. Центральна, 11
4. Міжміський код, телефон та факс: 05667 44688 44043
5. Електронна поштова адреса: dep_act@ordgok.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.ordgok.com/?page_id=31
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Наглядовою радою (Протокол вiд 14 вересня 2017 року) на посаду Го-
лови Наглядової ради обраний Постоловський Володимир Володимиро-
вич (згоди на розкриття паспортних даних не надав), володiє
0,00016403269% в статутному капiталi емiтента, є представником акцiоне-
ра - КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LI-

MITED), мета обрання - виконання повноважень Голови Наглядової ради,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний
строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв
- Голова Наглядової ради емiтента, член Наглядової ради емiтента, Дирек-
тор з розвитку емiтента.

Наглядовою радою (Протокол вiд 14 вересня 2017 року) на посаду Пер-
шого Заступника Голови Правлiння обраний Бондарець Вiктор Iванович
(згоди на розкриття паспортних даних не надав). Перший Заступник Голо-
ви Правлiння виконує обов'язки Голови Правлiння пiд час його вiдсутностi
на пiдприємствi. Бондарець В.I. володiє 0,00008558227% в статутному ка-
пiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту, посади якi обiймав
протягом останнiх п'яти рокiв - член Правлiння емiтента, Перший Заступ-
ник Голови Правлiння емiтента, Технiчний директор емiтента.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння Шуваєв Сергiй Павлович

15.09.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РIВНЕ-БОРОШНО"

2. Код за ЄДРПОУ - 31435947
3. Місцезнаходження - 33001, Рівненська область, місто Рівне, вулиця

Біла, будинок 35
4. Міжміський код, телефон та факс - (0362) 63-10-12, (0362) 63-10-12
5. Електронна поштова адреса  - Vladimir.Bukovskiy@rovno.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації - 31435947.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
На позачергових загальних зборах акціонерів 15.09.2017 року (прото-

кол № 15-09/2017), в зв'язку із прийняттям рішення загальними зборами
акціонерів про припинення діяльності Приватного акціонерного товариства
"Рівне-Борошно" у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення у Това-
риство з обмеженою відповідальністю "Рівне-Борошно" було прийнято рі-
шення про:

1. припинення повноважень директора ПРАТ "Рівне-Борошно" Горбатюка
Олександра Анатолійовича (паспорт: серія СР номер 049948 виданий
25.06.1996 р. Рівненським РВ УМВС України в Рівненській області). Володiє
часткою в статутному капіталі емiтента 10%. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посаді директора ПРАТ "РІВНЕ-БОРОШНО": 5 років 10 місяців.

2. обрання Горбатюка Олександра Анатолійовича (паспорт: серія СР
номер 049948 виданий 25.06.1996 р. Рівненським РВ УМВС України в Рів-

ненській області) Головою комісії з припинення. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 10%. Посадова особа обрана на невизначений тер-
мiн - до моменту припинення повноважень комiсiї з припинення ПРАТ "Рів-
не-Борошно". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти ро-
ків: директор ПРАТ "Рівне-Борошно".

- обрання Литвинчук Марії Іванівни (паспорт: серія СР номер 370662
виданий 03.03.1998 р. Рівненським МУ УМВС України в Рівненській облас-
ті) членом комісії з припинення. Не володiє акціями емiтента. Посадова
особа обрана на невизначений термiн - до моменту припинення повнова-
жень комiсiї з припинення ПРАТ "Рівне-Борошно". Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПРАТ "Рів-
не-Борошно", заступник головного бухгалтера ПРАТ "Рівне-Борошно".

- обрання Любчик Наталії Петрівни (паспорт: серія СР номер 226219 ви-
даний 19.06.1997 р. Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області)
членом комісії з припинення. Не володiє акціями емiтента. Посадова осо-
ба обрана на невизначений термiн - до моменту припинення повноважень
комiсiї з припинення ПРАТ "Рівне-Борошно". Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх п'яти років: заступник директора з фінансових питань
ПРАТ "Рівне-Борошно".

Всі вищезазначені посадові особи не мають непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини.

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

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

2. Голова комісії з припинення Горбатюк Олександр Анатолійович.
15.09.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РIВНЕ-БОРОШНО"

2. Код за ЄДРПОУ - 31435947
3. Місцезнаходження - 33001, Рівненська область, місто Рівне, вулиця

Біла, будинок 35
4. Міжміський код, телефон та факс - (0362) 63-10-12, (0362) 63-10-12
5. Електронна поштова адреса  - Vladimir.Bukovskiy@rovno.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації - 31435947.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації  - Припинення емітента шляхом  злиття,

приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням ви-
щого органу емітента або суду

II. Текст повідомлення 
Рiшення про припинення ПРАТ "Рівне-Борошно" у зв'язку з реорганiзацi-

єю шляхом перетворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рів-
не-Борошно" прийнято загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "Рівне-Борош-
но" 15.09.2017 року (протокол № 15-09/17 вiд 15.09.2017 року) у зв'язку iз
тим, що виконання обов'язкiв, визначених Законом України "Про акцiонернi
товариства" по обслуговуванню органiзацiйно-правової форми для ПРАТ
"Рівне-Борошно" є надзвичайно затратним. Результати голосування по да-
ному питанню порядку денного зборiв: "За" - 7869 голосiв, що складає 100%
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; "Проти" - 0 голо-
сiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загаль-
них зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"Утримались" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих
для участi у загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з ць-
ого питання акцій. Не голосували - немає. Рiшення прийняте. При перетво-

ренні ПРАТ "Рівне-Борошно" все його майно, майнові права, грошові кош-
ти, зобов'язання, інші права та обов'язки, які йому належать, переходять до
його правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Рівне-
Борошно". Товариство протягом 30 днів з дати прийняття даними загальни-
ми зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівне-Борошно", зобов'язане
письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіцій-
ному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Всі вимоги
кредиторів ПРАТ "Рівне-Борошно" приймаються за місцезнаходженням то-
вариства (33001, м.Рівне, вул.Біла, 35) протягом двох місяців з моменту
офіційного оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припи-
нення Товариства шляхом перетворення. Розмір статутного капіталу Това-
риства з обмеженою відповідальністю "Рівне-Борошно", що створюється
шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства "Рівне-Борош-
но", на дату його створення дорівнюватиме розміру статутного капіталу
Приватного акціонерного товариства "Рівне-Борошно" і становитиме
7869000,00 гривень. Акції ПРАТ "Рівне-Борошно" конвертуються в частки
товариства-правонаступника, а саме Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю "Рівне-Борошно" та розподіляються серед його учасників, при цьому
розмір частки кожного учасника у статутному капіталі Товариства з обмеже-
ною відповідальністю "Рівне-Борошно"  має дорівнювати розміру загальної
номінальної вартості акцій Приватного акціонерного товариства "Рівне-Бо-
рошно", належних відповідному акціонеру до перетворення. Всі акціонери
(їх правонаступники) акціонерного товариства стають учасниками створю-
ваного товариства-правонаступника.

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

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

2. Голова комісії з припинення Горбатюк Олександр Анатолійович
15.09.2017 року.

На виконання вимог статті 82 Закону України "Про акціонерні товарис-
тва" ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕ-
БОРОШНО" (код ЄДРПОУ 31435947, місцезнаходження - 33000,
м.Рівне, вул.Біла, 35 (далі по тексту - Товариство) (електронна поштова ад-
реса: Vladimir.Bukovskiy@rovno.biz; власний веб-сайт: 31435947.infosi-
te.com.ua) повідомляє про прийняття загальними зборами акціонерів Това-
риства, що відбулися 15 вересня 2017 року за адресою: Рівненська об-
ласть, 33000, місто Рівне, вул.Біла, 35 (приміщення адмінбудинку ПРАТ
"Рівне-Борошно" (кабінет директора)), рішення про припинення Приватно-
го акціонерного товариства "Рівне-Борошно" шляхом його перетворення в
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівне-Борошно". Строк
пред'явлення вимог кредиторів протягом двох місяців з моменту офіційного
оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Това-
риства шляхом перетворення. Захист прав кредиторів при припиненні То-
вариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
Всі (вимоги) претензії кредиторів мають надсилатись за місцезнаходжен-
ням товариства. Довідки за телефоном (0362) 63-10-12. Голова комісії з
припиення ПРАТ "Рівне-Борошно" Горбатюк О.А. 15.09.2017 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КУП'ЯНСЬКИЙ МАШЗАВОД" 

(код за ЄДРПОУ 00372307, місцезнаходження 63700, Харківська обл.,
м.Куп'янськ, вул.Комсомольська (Студентська), буд.38)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які відбу-
дуться "06" жовтня 2017 року о 13:00 за адресою: Харківська обл.,
м.Куп'янськ, вул.Комсомольська (Студентська), буд.36, актова зала
автотранспортного коледжу. Реєстрація учасників у день та за місцем
проведення зборів з 12.00 до 12.50. Перелік акціонерів, які мають право
участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 02.10.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
2. Про схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Товарис-

твом протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення,
та надання повноважень Наглядовій раді Товариства на прийняття рі-
шень про вчинення значних правочинів, а саме: щодо укладення догово-
рів застави, іпотеки, поруки з ПАТ "ПУМБ" (код за ЄДРПОУ 14282829), а
також додаткових угод до них та/або договорів про внесення змін до вка-
заних договорів.

3. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які
вчинятимуться Товариством з ПАТ "ПУМБ" (код за ЄДРПОУ 14282829)
протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про їх вчинен-
ня. 

4. Про внесення змін до Статуту Товариства.
Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість

ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 06 жовтня
2017 року з понеділка по четвер з 10.00 до 15.00 (обідня перерва з 11.00
до 12.00) за місцезнаходженням Товариства: Харківська обл., м.Куп'янськ,
вул. Студентська (Комсомольська), буд.38, кабінет бухгалтерії. Особа, від-
повідальна за ознайомлення з матеріалами зборів - головний бухгалтер
Котлярова Г.Ф. В день проведення зборів ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
відбувається у місці проведення зборів. Адреса власної веб-сторінки, на
якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного: bgs.kh.ua/em/138-00372307.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування ра-
хунка в цінних паперах з депозитарною установою від власного імені, при
визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів
ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!
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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 емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ДНIПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ»
2. Код за ЄДРПОУ05393043
3. Місцезнаходження51925, м. Кам’янське, вул. Соборна, 18б
4. Міжміський код, телефон та факс(0569) 516721; (0569) 531636
5. Електронна поштова адресаakcbzhezinskiy@dmkd.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформаціїwww.dmkd.dp.ua
7. Вид особливої інформаціїЗміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Згiдно до Наказу ПАТ Днiпровський металургiйний комбiнат» № 187к вiд 

14.09.2017 вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:
З 15.09.2017 року припинити тимчасове виконання обов’язків Головного 

бухгалтера ПАТ «Днiпровський меткомбiнат» Єлiзаровій Тетяні Миколаївні 
(паспорт: АЕ № 888118, виданий Днiпровським РВ Днiпродзержинського 
МУ УМВС України у Днiпропетровськiй областii, 21.11.1997р.). Єлiзарова Т.М. 
перебувала на посадi з 28.04.2017 року. Акцiями Товариства не володiє. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

Згiдно до Наказу ПАТ Днiпровський металургiйний комбiнат» № 188к вiд 
14.09.2017 вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:

Прийняти на посаду Головного бухгалтера ПАТ «Днiпровський 
меткомбiнат» Назiму Артема Сергiйовича (паспорт: АЕ № 150581, виданий 
Широкiвським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 31.01.1996р.). 
Головного бухгалтера прийнято з 15.09.2017 на невизначенний термiн. 
Акцiями Товариства не володiє. Протягом останнiх 5 рокiв Назiма А.С. 
обiймав посади: з 09.07.2012  04.04.2014 ПАТ «Центральний ГЗК» Голо-
вний бухгалтер, з 07.04.2014  23.12.2014 ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» 
Менеджер проектiв проектного офiсу з формування Загального центру об-
слуговування Фiнансової дирекцiї, з 24.12.2014  12.09.2016 
ТОВ «МЕТIНВЕСТ БIЗНЕС СЕРВIС»  начальник управлiння звiтностi., з 
12.09.2016  14.09.2017 ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний 
завод»  Головний бухгалтер. Посадова особа 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:
Генеральний директор подкоритов олександр леонідович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
15.09.2017

М.П. (дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «днIпровСЬКий металУрГIйний КомБIнат»
Повідомлення

про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОДНІП-
РОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05749336
3. Місцезнаходження: 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніп-

ровськ, вул. Гагаріна, буд. 23 
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (05658) 6-02-21; факс

(05658) 6-05-07
5. Електронна поштова адреса: latysh@vmz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

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

надання згоди на вчинення значних правочинів 
ІІ. Текст повідомлення

Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Верхньод-
ніпровський машинобудівний завод" - ПрАТ "ВМЗ" (протокол № від
15.09.2017 року) прийнято рішення про надання згоди на вчинення знач-
них  правочинів. Предметом правочинів є укладення Договорів:

1) про поставку колісних пар РУ1Ш-957Г між ПрАТ "ВМЗ" та Приват-
ним акціонерним товариством "Центральний гірничо-збагачувальний

комбінат" (код за ЄДРПОУ 00190977).        
2) про поставку колісних пар РУ1Ш-957Г між ПрАТ "ВМЗ" та Приват-

ним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат
імені Ілліча" (код за ЄДРПОУ 00191129).         

3) про поставку колісних пар РУ1Ш-957Г між ПрАТ "ВМЗ" та Приват-
ним акціонерним товариством "Металургійний комбінат "Азовсталь" (код
за ЄДРПОУ 00191158). 

Ринкова вартість по кожному Договору поставки не повинна переви-
щувати 8 000,0 тис. грн. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності складає 32 198 тис. грн.  

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
кожного правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності ( у відсотках) складає 24,85.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину
не передбачені законодавством - Статутом Приватного акціонерного то-
вариства "Верхньодніпровський машинобудівний завод" не визначені. 

ІІІ. 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:
Генеральний директор 

О.М. Латиш 
15.09.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИ-
ЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00190928
3. Місцезнаходження: 53300, мiсто Покров, вул. Центральна, 11
4. Міжміський код, телефон та факс: 05667 44688 44043
5. Електронна поштова адреса: dep_act@ordgok.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.ordgok.com/?page_id=31
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Наглядовою радою (Протокол вiд 14 вересня 2017 року) на посаду Го-
лови Наглядової ради обраний Постоловський Володимир Володимиро-
вич (згоди на розкриття паспортних даних не надав), володiє
0,00016403269% в статутному капiталi емiтента, є представником акцiоне-
ра - КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LI-

MITED), мета обрання - виконання повноважень Голови Наглядової ради,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний
строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв
- Голова Наглядової ради емiтента, член Наглядової ради емiтента, Дирек-
тор з розвитку емiтента.

Наглядовою радою (Протокол вiд 14 вересня 2017 року) на посаду Пер-
шого Заступника Голови Правлiння обраний Бондарець Вiктор Iванович
(згоди на розкриття паспортних даних не надав). Перший Заступник Голо-
ви Правлiння виконує обов'язки Голови Правлiння пiд час його вiдсутностi
на пiдприємствi. Бондарець В.I. володiє 0,00008558227% в статутному ка-
пiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту, посади якi обiймав
протягом останнiх п'яти рокiв - член Правлiння емiтента, Перший Заступ-
ник Голови Правлiння емiтента, Технiчний директор емiтента.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння Шуваєв Сергiй Павлович

15.09.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РIВНЕ-БОРОШНО"

2. Код за ЄДРПОУ - 31435947
3. Місцезнаходження - 33001, Рівненська область, місто Рівне, вулиця

Біла, будинок 35
4. Міжміський код, телефон та факс - (0362) 63-10-12, (0362) 63-10-12
5. Електронна поштова адреса  - Vladimir.Bukovskiy@rovno.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації - 31435947.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
На позачергових загальних зборах акціонерів 15.09.2017 року (прото-

кол № 15-09/2017), в зв'язку із прийняттям рішення загальними зборами
акціонерів про припинення діяльності Приватного акціонерного товариства
"Рівне-Борошно" у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення у Това-
риство з обмеженою відповідальністю "Рівне-Борошно" було прийнято рі-
шення про:

1. припинення повноважень директора ПРАТ "Рівне-Борошно" Горбатюка
Олександра Анатолійовича (паспорт: серія СР номер 049948 виданий
25.06.1996 р. Рівненським РВ УМВС України в Рівненській області). Володiє
часткою в статутному капіталі емiтента 10%. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посаді директора ПРАТ "РІВНЕ-БОРОШНО": 5 років 10 місяців.

2. обрання Горбатюка Олександра Анатолійовича (паспорт: серія СР
номер 049948 виданий 25.06.1996 р. Рівненським РВ УМВС України в Рів-

ненській області) Головою комісії з припинення. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 10%. Посадова особа обрана на невизначений тер-
мiн - до моменту припинення повноважень комiсiї з припинення ПРАТ "Рів-
не-Борошно". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти ро-
ків: директор ПРАТ "Рівне-Борошно".

- обрання Литвинчук Марії Іванівни (паспорт: серія СР номер 370662
виданий 03.03.1998 р. Рівненським МУ УМВС України в Рівненській облас-
ті) членом комісії з припинення. Не володiє акціями емiтента. Посадова
особа обрана на невизначений термiн - до моменту припинення повнова-
жень комiсiї з припинення ПРАТ "Рівне-Борошно". Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПРАТ "Рів-
не-Борошно", заступник головного бухгалтера ПРАТ "Рівне-Борошно".

- обрання Любчик Наталії Петрівни (паспорт: серія СР номер 226219 ви-
даний 19.06.1997 р. Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області)
членом комісії з припинення. Не володiє акціями емiтента. Посадова осо-
ба обрана на невизначений термiн - до моменту припинення повноважень
комiсiї з припинення ПРАТ "Рівне-Борошно". Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх п'яти років: заступник директора з фінансових питань
ПРАТ "Рівне-Борошно".

Всі вищезазначені посадові особи не мають непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини.

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

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

2. Голова комісії з припинення Горбатюк Олександр Анатолійович.
15.09.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РIВНЕ-БОРОШНО"

2. Код за ЄДРПОУ - 31435947
3. Місцезнаходження - 33001, Рівненська область, місто Рівне, вулиця

Біла, будинок 35
4. Міжміський код, телефон та факс - (0362) 63-10-12, (0362) 63-10-12
5. Електронна поштова адреса  - Vladimir.Bukovskiy@rovno.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації - 31435947.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації  - Припинення емітента шляхом  злиття,

приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням ви-
щого органу емітента або суду

II. Текст повідомлення 
Рiшення про припинення ПРАТ "Рівне-Борошно" у зв'язку з реорганiзацi-

єю шляхом перетворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рів-
не-Борошно" прийнято загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "Рівне-Борош-
но" 15.09.2017 року (протокол № 15-09/17 вiд 15.09.2017 року) у зв'язку iз
тим, що виконання обов'язкiв, визначених Законом України "Про акцiонернi
товариства" по обслуговуванню органiзацiйно-правової форми для ПРАТ
"Рівне-Борошно" є надзвичайно затратним. Результати голосування по да-
ному питанню порядку денного зборiв: "За" - 7869 голосiв, що складає 100%
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; "Проти" - 0 голо-
сiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загаль-
них зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"Утримались" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих
для участi у загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з ць-
ого питання акцій. Не голосували - немає. Рiшення прийняте. При перетво-

ренні ПРАТ "Рівне-Борошно" все його майно, майнові права, грошові кош-
ти, зобов'язання, інші права та обов'язки, які йому належать, переходять до
його правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Рівне-
Борошно". Товариство протягом 30 днів з дати прийняття даними загальни-
ми зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівне-Борошно", зобов'язане
письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіцій-
ному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Всі вимоги
кредиторів ПРАТ "Рівне-Борошно" приймаються за місцезнаходженням то-
вариства (33001, м.Рівне, вул.Біла, 35) протягом двох місяців з моменту
офіційного оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припи-
нення Товариства шляхом перетворення. Розмір статутного капіталу Това-
риства з обмеженою відповідальністю "Рівне-Борошно", що створюється
шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства "Рівне-Борош-
но", на дату його створення дорівнюватиме розміру статутного капіталу
Приватного акціонерного товариства "Рівне-Борошно" і становитиме
7869000,00 гривень. Акції ПРАТ "Рівне-Борошно" конвертуються в частки
товариства-правонаступника, а саме Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю "Рівне-Борошно" та розподіляються серед його учасників, при цьому
розмір частки кожного учасника у статутному капіталі Товариства з обмеже-
ною відповідальністю "Рівне-Борошно"  має дорівнювати розміру загальної
номінальної вартості акцій Приватного акціонерного товариства "Рівне-Бо-
рошно", належних відповідному акціонеру до перетворення. Всі акціонери
(їх правонаступники) акціонерного товариства стають учасниками створю-
ваного товариства-правонаступника.

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

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

2. Голова комісії з припинення Горбатюк Олександр Анатолійович
15.09.2017 року.

На виконання вимог статті 82 Закону України "Про акціонерні товарис-
тва" ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕ-
БОРОШНО" (код ЄДРПОУ 31435947, місцезнаходження - 33000,
м.Рівне, вул.Біла, 35 (далі по тексту - Товариство) (електронна поштова ад-
реса: Vladimir.Bukovskiy@rovno.biz; власний веб-сайт: 31435947.infosi-
te.com.ua) повідомляє про прийняття загальними зборами акціонерів Това-
риства, що відбулися 15 вересня 2017 року за адресою: Рівненська об-
ласть, 33000, місто Рівне, вул.Біла, 35 (приміщення адмінбудинку ПРАТ
"Рівне-Борошно" (кабінет директора)), рішення про припинення Приватно-
го акціонерного товариства "Рівне-Борошно" шляхом його перетворення в
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівне-Борошно". Строк
пред'явлення вимог кредиторів протягом двох місяців з моменту офіційного
оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Това-
риства шляхом перетворення. Захист прав кредиторів при припиненні То-
вариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
Всі (вимоги) претензії кредиторів мають надсилатись за місцезнаходжен-
ням товариства. Довідки за телефоном (0362) 63-10-12. Голова комісії з
припиення ПРАТ "Рівне-Борошно" Горбатюк О.А. 15.09.2017 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КУП'ЯНСЬКИЙ МАШЗАВОД" 

(код за ЄДРПОУ 00372307, місцезнаходження 63700, Харківська обл.,
м.Куп'янськ, вул.Комсомольська (Студентська), буд.38)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які відбу-
дуться "06" жовтня 2017 року о 13:00 за адресою: Харківська обл.,
м.Куп'янськ, вул.Комсомольська (Студентська), буд.36, актова зала
автотранспортного коледжу. Реєстрація учасників у день та за місцем
проведення зборів з 12.00 до 12.50. Перелік акціонерів, які мають право
участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 02.10.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
2. Про схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Товарис-

твом протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення,
та надання повноважень Наглядовій раді Товариства на прийняття рі-
шень про вчинення значних правочинів, а саме: щодо укладення догово-
рів застави, іпотеки, поруки з ПАТ "ПУМБ" (код за ЄДРПОУ 14282829), а
також додаткових угод до них та/або договорів про внесення змін до вка-
заних договорів.

3. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які
вчинятимуться Товариством з ПАТ "ПУМБ" (код за ЄДРПОУ 14282829)
протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про їх вчинен-
ня. 

4. Про внесення змін до Статуту Товариства.
Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість

ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 06 жовтня
2017 року з понеділка по четвер з 10.00 до 15.00 (обідня перерва з 11.00
до 12.00) за місцезнаходженням Товариства: Харківська обл., м.Куп'янськ,
вул. Студентська (Комсомольська), буд.38, кабінет бухгалтерії. Особа, від-
повідальна за ознайомлення з матеріалами зборів - головний бухгалтер
Котлярова Г.Ф. В день проведення зборів ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
відбувається у місці проведення зборів. Адреса власної веб-сторінки, на
якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного: bgs.kh.ua/em/138-00372307.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування ра-
хунка в цінних паперах з депозитарною установою від власного імені, при
визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів
ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №177, 19 вересня 2017 р. 
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Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОДНІП-
РОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05749336
3. Місцезнаходження: 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніп-

ровськ, вул. Гагаріна, буд. 23 
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (05658) 6-02-21; факс

(05658) 6-05-07
5. Електронна поштова адреса: latysh@vmz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

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

надання згоди на вчинення значних правочинів 
ІІ. Текст повідомлення

Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Верхньод-
ніпровський машинобудівний завод" - ПрАТ "ВМЗ" (протокол № від
15.09.2017 року) прийнято рішення про надання згоди на вчинення знач-
них  правочинів. Предметом правочинів є укладення Договорів:

1) про поставку колісних пар РУ1Ш-957Г між ПрАТ "ВМЗ" та Приват-
ним акціонерним товариством "Центральний гірничо-збагачувальний

комбінат" (код за ЄДРПОУ 00190977).        
2) про поставку колісних пар РУ1Ш-957Г між ПрАТ "ВМЗ" та Приват-

ним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат
імені Ілліча" (код за ЄДРПОУ 00191129).         

3) про поставку колісних пар РУ1Ш-957Г між ПрАТ "ВМЗ" та Приват-
ним акціонерним товариством "Металургійний комбінат "Азовсталь" (код
за ЄДРПОУ 00191158). 

Ринкова вартість по кожному Договору поставки не повинна переви-
щувати 8 000,0 тис. грн. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності складає 32 198 тис. грн.  

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
кожного правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності ( у відсотках) складає 24,85.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину
не передбачені законодавством - Статутом Приватного акціонерного то-
вариства "Верхньодніпровський машинобудівний завод" не визначені. 

ІІІ. 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:
Генеральний директор 

О.М. Латиш 
15.09.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИ-
ЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00190928
3. Місцезнаходження: 53300, мiсто Покров, вул. Центральна, 11
4. Міжміський код, телефон та факс: 05667 44688 44043
5. Електронна поштова адреса: dep_act@ordgok.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.ordgok.com/?page_id=31
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Наглядовою радою (Протокол вiд 14 вересня 2017 року) на посаду Го-
лови Наглядової ради обраний Постоловський Володимир Володимиро-
вич (згоди на розкриття паспортних даних не надав), володiє
0,00016403269% в статутному капiталi емiтента, є представником акцiоне-
ра - КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LI-

MITED), мета обрання - виконання повноважень Голови Наглядової ради,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний
строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв
- Голова Наглядової ради емiтента, член Наглядової ради емiтента, Дирек-
тор з розвитку емiтента.

Наглядовою радою (Протокол вiд 14 вересня 2017 року) на посаду Пер-
шого Заступника Голови Правлiння обраний Бондарець Вiктор Iванович
(згоди на розкриття паспортних даних не надав). Перший Заступник Голо-
ви Правлiння виконує обов'язки Голови Правлiння пiд час його вiдсутностi
на пiдприємствi. Бондарець В.I. володiє 0,00008558227% в статутному ка-
пiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту, посади якi обiймав
протягом останнiх п'яти рокiв - член Правлiння емiтента, Перший Заступ-
ник Голови Правлiння емiтента, Технiчний директор емiтента.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння Шуваєв Сергiй Павлович

15.09.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РIВНЕ-БОРОШНО"

2. Код за ЄДРПОУ - 31435947
3. Місцезнаходження - 33001, Рівненська область, місто Рівне, вулиця

Біла, будинок 35
4. Міжміський код, телефон та факс - (0362) 63-10-12, (0362) 63-10-12
5. Електронна поштова адреса  - Vladimir.Bukovskiy@rovno.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації - 31435947.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
На позачергових загальних зборах акціонерів 15.09.2017 року (прото-

кол № 15-09/2017), в зв'язку із прийняттям рішення загальними зборами
акціонерів про припинення діяльності Приватного акціонерного товариства
"Рівне-Борошно" у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення у Това-
риство з обмеженою відповідальністю "Рівне-Борошно" було прийнято рі-
шення про:

1. припинення повноважень директора ПРАТ "Рівне-Борошно" Горбатюка
Олександра Анатолійовича (паспорт: серія СР номер 049948 виданий
25.06.1996 р. Рівненським РВ УМВС України в Рівненській області). Володiє
часткою в статутному капіталі емiтента 10%. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посаді директора ПРАТ "РІВНЕ-БОРОШНО": 5 років 10 місяців.

2. обрання Горбатюка Олександра Анатолійовича (паспорт: серія СР
номер 049948 виданий 25.06.1996 р. Рівненським РВ УМВС України в Рів-

ненській області) Головою комісії з припинення. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 10%. Посадова особа обрана на невизначений тер-
мiн - до моменту припинення повноважень комiсiї з припинення ПРАТ "Рів-
не-Борошно". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти ро-
ків: директор ПРАТ "Рівне-Борошно".

- обрання Литвинчук Марії Іванівни (паспорт: серія СР номер 370662
виданий 03.03.1998 р. Рівненським МУ УМВС України в Рівненській облас-
ті) членом комісії з припинення. Не володiє акціями емiтента. Посадова
особа обрана на невизначений термiн - до моменту припинення повнова-
жень комiсiї з припинення ПРАТ "Рівне-Борошно". Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПРАТ "Рів-
не-Борошно", заступник головного бухгалтера ПРАТ "Рівне-Борошно".

- обрання Любчик Наталії Петрівни (паспорт: серія СР номер 226219 ви-
даний 19.06.1997 р. Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області)
членом комісії з припинення. Не володiє акціями емiтента. Посадова осо-
ба обрана на невизначений термiн - до моменту припинення повноважень
комiсiї з припинення ПРАТ "Рівне-Борошно". Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх п'яти років: заступник директора з фінансових питань
ПРАТ "Рівне-Борошно".

Всі вищезазначені посадові особи не мають непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини.

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

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

2. Голова комісії з припинення Горбатюк Олександр Анатолійович.
15.09.2017 року

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОДНІП-
РОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05749336
3. Місцезнаходження: 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніп-

ровськ, вул. Гагаріна, буд. 23 
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (05658) 6-02-21; факс

(05658) 6-05-07
5. Електронна поштова адреса: latysh@vmz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

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

надання згоди на вчинення значних правочинів 
ІІ. Текст повідомлення

Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Верхньод-
ніпровський машинобудівний завод" - ПрАТ "ВМЗ" (протокол № від
15.09.2017 року) прийнято рішення про надання згоди на вчинення знач-
них  правочинів. Предметом правочинів є укладення Договорів:

1) про поставку колісних пар РУ1Ш-957Г між ПрАТ "ВМЗ" та Приват-
ним акціонерним товариством "Центральний гірничо-збагачувальний

комбінат" (код за ЄДРПОУ 00190977).        
2) про поставку колісних пар РУ1Ш-957Г між ПрАТ "ВМЗ" та Приват-

ним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат
імені Ілліча" (код за ЄДРПОУ 00191129).         

3) про поставку колісних пар РУ1Ш-957Г між ПрАТ "ВМЗ" та Приват-
ним акціонерним товариством "Металургійний комбінат "Азовсталь" (код
за ЄДРПОУ 00191158). 

Ринкова вартість по кожному Договору поставки не повинна переви-
щувати 8 000,0 тис. грн. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності складає 32 198 тис. грн.  

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
кожного правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності ( у відсотках) складає 24,85.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину
не передбачені законодавством - Статутом Приватного акціонерного то-
вариства "Верхньодніпровський машинобудівний завод" не визначені. 

ІІІ. 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:
Генеральний директор 

О.М. Латиш 
15.09.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИ-
ЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00190928
3. Місцезнаходження: 53300, мiсто Покров, вул. Центральна, 11
4. Міжміський код, телефон та факс: 05667 44688 44043
5. Електронна поштова адреса: dep_act@ordgok.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.ordgok.com/?page_id=31
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Наглядовою радою (Протокол вiд 14 вересня 2017 року) на посаду Го-
лови Наглядової ради обраний Постоловський Володимир Володимиро-
вич (згоди на розкриття паспортних даних не надав), володiє
0,00016403269% в статутному капiталi емiтента, є представником акцiоне-
ра - КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LI-

MITED), мета обрання - виконання повноважень Голови Наглядової ради,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний
строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв
- Голова Наглядової ради емiтента, член Наглядової ради емiтента, Дирек-
тор з розвитку емiтента.

Наглядовою радою (Протокол вiд 14 вересня 2017 року) на посаду Пер-
шого Заступника Голови Правлiння обраний Бондарець Вiктор Iванович
(згоди на розкриття паспортних даних не надав). Перший Заступник Голо-
ви Правлiння виконує обов'язки Голови Правлiння пiд час його вiдсутностi
на пiдприємствi. Бондарець В.I. володiє 0,00008558227% в статутному ка-
пiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту, посади якi обiймав
протягом останнiх п'яти рокiв - член Правлiння емiтента, Перший Заступ-
ник Голови Правлiння емiтента, Технiчний директор емiтента.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння Шуваєв Сергiй Павлович

15.09.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РIВНЕ-БОРОШНО"

2. Код за ЄДРПОУ - 31435947
3. Місцезнаходження - 33001, Рівненська область, місто Рівне, вулиця

Біла, будинок 35
4. Міжміський код, телефон та факс - (0362) 63-10-12, (0362) 63-10-12
5. Електронна поштова адреса  - Vladimir.Bukovskiy@rovno.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації - 31435947.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
На позачергових загальних зборах акціонерів 15.09.2017 року (прото-

кол № 15-09/2017), в зв'язку із прийняттям рішення загальними зборами
акціонерів про припинення діяльності Приватного акціонерного товариства
"Рівне-Борошно" у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення у Това-
риство з обмеженою відповідальністю "Рівне-Борошно" було прийнято рі-
шення про:

1. припинення повноважень директора ПРАТ "Рівне-Борошно" Горбатюка
Олександра Анатолійовича (паспорт: серія СР номер 049948 виданий
25.06.1996 р. Рівненським РВ УМВС України в Рівненській області). Володiє
часткою в статутному капіталі емiтента 10%. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посаді директора ПРАТ "РІВНЕ-БОРОШНО": 5 років 10 місяців.

2. обрання Горбатюка Олександра Анатолійовича (паспорт: серія СР
номер 049948 виданий 25.06.1996 р. Рівненським РВ УМВС України в Рів-

ненській області) Головою комісії з припинення. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 10%. Посадова особа обрана на невизначений тер-
мiн - до моменту припинення повноважень комiсiї з припинення ПРАТ "Рів-
не-Борошно". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти ро-
ків: директор ПРАТ "Рівне-Борошно".

- обрання Литвинчук Марії Іванівни (паспорт: серія СР номер 370662
виданий 03.03.1998 р. Рівненським МУ УМВС України в Рівненській облас-
ті) членом комісії з припинення. Не володiє акціями емiтента. Посадова
особа обрана на невизначений термiн - до моменту припинення повнова-
жень комiсiї з припинення ПРАТ "Рівне-Борошно". Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПРАТ "Рів-
не-Борошно", заступник головного бухгалтера ПРАТ "Рівне-Борошно".

- обрання Любчик Наталії Петрівни (паспорт: серія СР номер 226219 ви-
даний 19.06.1997 р. Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області)
членом комісії з припинення. Не володiє акціями емiтента. Посадова осо-
ба обрана на невизначений термiн - до моменту припинення повноважень
комiсiї з припинення ПРАТ "Рівне-Борошно". Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх п'яти років: заступник директора з фінансових питань
ПРАТ "Рівне-Борошно".

Всі вищезазначені посадові особи не мають непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини.

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

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

2. Голова комісії з припинення Горбатюк Олександр Анатолійович.
15.09.2017 року
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Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОДНІП-
РОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05749336
3. Місцезнаходження: 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніп-

ровськ, вул. Гагаріна, буд. 23 
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (05658) 6-02-21; факс

(05658) 6-05-07
5. Електронна поштова адреса: latysh@vmz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

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

надання згоди на вчинення значних правочинів 
ІІ. Текст повідомлення

Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Верхньод-
ніпровський машинобудівний завод" - ПрАТ "ВМЗ" (протокол № від
15.09.2017 року) прийнято рішення про надання згоди на вчинення знач-
них  правочинів. Предметом правочинів є укладення Договорів:

1) про поставку колісних пар РУ1Ш-957Г між ПрАТ "ВМЗ" та Приват-
ним акціонерним товариством "Центральний гірничо-збагачувальний

комбінат" (код за ЄДРПОУ 00190977).        
2) про поставку колісних пар РУ1Ш-957Г між ПрАТ "ВМЗ" та Приват-

ним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат
імені Ілліча" (код за ЄДРПОУ 00191129).         

3) про поставку колісних пар РУ1Ш-957Г між ПрАТ "ВМЗ" та Приват-
ним акціонерним товариством "Металургійний комбінат "Азовсталь" (код
за ЄДРПОУ 00191158). 

Ринкова вартість по кожному Договору поставки не повинна переви-
щувати 8 000,0 тис. грн. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності складає 32 198 тис. грн.  

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
кожного правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності ( у відсотках) складає 24,85.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину
не передбачені законодавством - Статутом Приватного акціонерного то-
вариства "Верхньодніпровський машинобудівний завод" не визначені. 

ІІІ. 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:
Генеральний директор 

О.М. Латиш 
15.09.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИ-
ЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00190928
3. Місцезнаходження: 53300, мiсто Покров, вул. Центральна, 11
4. Міжміський код, телефон та факс: 05667 44688 44043
5. Електронна поштова адреса: dep_act@ordgok.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.ordgok.com/?page_id=31
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Наглядовою радою (Протокол вiд 14 вересня 2017 року) на посаду Го-
лови Наглядової ради обраний Постоловський Володимир Володимиро-
вич (згоди на розкриття паспортних даних не надав), володiє
0,00016403269% в статутному капiталi емiтента, є представником акцiоне-
ра - КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LI-

MITED), мета обрання - виконання повноважень Голови Наглядової ради,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний
строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв
- Голова Наглядової ради емiтента, член Наглядової ради емiтента, Дирек-
тор з розвитку емiтента.

Наглядовою радою (Протокол вiд 14 вересня 2017 року) на посаду Пер-
шого Заступника Голови Правлiння обраний Бондарець Вiктор Iванович
(згоди на розкриття паспортних даних не надав). Перший Заступник Голо-
ви Правлiння виконує обов'язки Голови Правлiння пiд час його вiдсутностi
на пiдприємствi. Бондарець В.I. володiє 0,00008558227% в статутному ка-
пiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту, посади якi обiймав
протягом останнiх п'яти рокiв - член Правлiння емiтента, Перший Заступ-
ник Голови Правлiння емiтента, Технiчний директор емiтента.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння Шуваєв Сергiй Павлович

15.09.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РIВНЕ-БОРОШНО"

2. Код за ЄДРПОУ - 31435947
3. Місцезнаходження - 33001, Рівненська область, місто Рівне, вулиця

Біла, будинок 35
4. Міжміський код, телефон та факс - (0362) 63-10-12, (0362) 63-10-12
5. Електронна поштова адреса  - Vladimir.Bukovskiy@rovno.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації - 31435947.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
На позачергових загальних зборах акціонерів 15.09.2017 року (прото-

кол № 15-09/2017), в зв'язку із прийняттям рішення загальними зборами
акціонерів про припинення діяльності Приватного акціонерного товариства
"Рівне-Борошно" у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення у Това-
риство з обмеженою відповідальністю "Рівне-Борошно" було прийнято рі-
шення про:

1. припинення повноважень директора ПРАТ "Рівне-Борошно" Горбатюка
Олександра Анатолійовича (паспорт: серія СР номер 049948 виданий
25.06.1996 р. Рівненським РВ УМВС України в Рівненській області). Володiє
часткою в статутному капіталі емiтента 10%. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посаді директора ПРАТ "РІВНЕ-БОРОШНО": 5 років 10 місяців.

2. обрання Горбатюка Олександра Анатолійовича (паспорт: серія СР
номер 049948 виданий 25.06.1996 р. Рівненським РВ УМВС України в Рів-

ненській області) Головою комісії з припинення. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 10%. Посадова особа обрана на невизначений тер-
мiн - до моменту припинення повноважень комiсiї з припинення ПРАТ "Рів-
не-Борошно". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти ро-
ків: директор ПРАТ "Рівне-Борошно".

- обрання Литвинчук Марії Іванівни (паспорт: серія СР номер 370662
виданий 03.03.1998 р. Рівненським МУ УМВС України в Рівненській облас-
ті) членом комісії з припинення. Не володiє акціями емiтента. Посадова
особа обрана на невизначений термiн - до моменту припинення повнова-
жень комiсiї з припинення ПРАТ "Рівне-Борошно". Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПРАТ "Рів-
не-Борошно", заступник головного бухгалтера ПРАТ "Рівне-Борошно".

- обрання Любчик Наталії Петрівни (паспорт: серія СР номер 226219 ви-
даний 19.06.1997 р. Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області)
членом комісії з припинення. Не володiє акціями емiтента. Посадова осо-
ба обрана на невизначений термiн - до моменту припинення повноважень
комiсiї з припинення ПРАТ "Рівне-Борошно". Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх п'яти років: заступник директора з фінансових питань
ПРАТ "Рівне-Борошно".

Всі вищезазначені посадові особи не мають непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини.

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

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

2. Голова комісії з припинення Горбатюк Олександр Анатолійович.
15.09.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РIВНЕ-БОРОШНО"

2. Код за ЄДРПОУ - 31435947
3. Місцезнаходження - 33001, Рівненська область, місто Рівне, вулиця

Біла, будинок 35
4. Міжміський код, телефон та факс - (0362) 63-10-12, (0362) 63-10-12
5. Електронна поштова адреса  - Vladimir.Bukovskiy@rovno.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації - 31435947.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації  - Припинення емітента шляхом  злиття,

приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням ви-
щого органу емітента або суду

II. Текст повідомлення 
Рiшення про припинення ПРАТ "Рівне-Борошно" у зв'язку з реорганiзацi-

єю шляхом перетворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рів-
не-Борошно" прийнято загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "Рівне-Борош-
но" 15.09.2017 року (протокол № 15-09/17 вiд 15.09.2017 року) у зв'язку iз
тим, що виконання обов'язкiв, визначених Законом України "Про акцiонернi
товариства" по обслуговуванню органiзацiйно-правової форми для ПРАТ
"Рівне-Борошно" є надзвичайно затратним. Результати голосування по да-
ному питанню порядку денного зборiв: "За" - 7869 голосiв, що складає 100%
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; "Проти" - 0 голо-
сiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загаль-
них зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"Утримались" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих
для участi у загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з ць-
ого питання акцій. Не голосували - немає. Рiшення прийняте. При перетво-

ренні ПРАТ "Рівне-Борошно" все його майно, майнові права, грошові кош-
ти, зобов'язання, інші права та обов'язки, які йому належать, переходять до
його правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Рівне-
Борошно". Товариство протягом 30 днів з дати прийняття даними загальни-
ми зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівне-Борошно", зобов'язане
письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіцій-
ному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Всі вимоги
кредиторів ПРАТ "Рівне-Борошно" приймаються за місцезнаходженням то-
вариства (33001, м.Рівне, вул.Біла, 35) протягом двох місяців з моменту
офіційного оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припи-
нення Товариства шляхом перетворення. Розмір статутного капіталу Това-
риства з обмеженою відповідальністю "Рівне-Борошно", що створюється
шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства "Рівне-Борош-
но", на дату його створення дорівнюватиме розміру статутного капіталу
Приватного акціонерного товариства "Рівне-Борошно" і становитиме
7869000,00 гривень. Акції ПРАТ "Рівне-Борошно" конвертуються в частки
товариства-правонаступника, а саме Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю "Рівне-Борошно" та розподіляються серед його учасників, при цьому
розмір частки кожного учасника у статутному капіталі Товариства з обмеже-
ною відповідальністю "Рівне-Борошно"  має дорівнювати розміру загальної
номінальної вартості акцій Приватного акціонерного товариства "Рівне-Бо-
рошно", належних відповідному акціонеру до перетворення. Всі акціонери
(їх правонаступники) акціонерного товариства стають учасниками створю-
ваного товариства-правонаступника.

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

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

2. Голова комісії з припинення Горбатюк Олександр Анатолійович
15.09.2017 року.

На виконання вимог статті 82 Закону України "Про акціонерні товарис-
тва" ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕ-
БОРОШНО" (код ЄДРПОУ 31435947, місцезнаходження - 33000,
м.Рівне, вул.Біла, 35 (далі по тексту - Товариство) (електронна поштова ад-
реса: Vladimir.Bukovskiy@rovno.biz; власний веб-сайт: 31435947.infosi-
te.com.ua) повідомляє про прийняття загальними зборами акціонерів Това-
риства, що відбулися 15 вересня 2017 року за адресою: Рівненська об-
ласть, 33000, місто Рівне, вул.Біла, 35 (приміщення адмінбудинку ПРАТ
"Рівне-Борошно" (кабінет директора)), рішення про припинення Приватно-
го акціонерного товариства "Рівне-Борошно" шляхом його перетворення в
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівне-Борошно". Строк
пред'явлення вимог кредиторів протягом двох місяців з моменту офіційного
оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Това-
риства шляхом перетворення. Захист прав кредиторів при припиненні То-
вариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
Всі (вимоги) претензії кредиторів мають надсилатись за місцезнаходжен-
ням товариства. Довідки за телефоном (0362) 63-10-12. Голова комісії з
припиення ПРАТ "Рівне-Борошно" Горбатюк О.А. 15.09.2017 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КУП'ЯНСЬКИЙ МАШЗАВОД" 

(код за ЄДРПОУ 00372307, місцезнаходження 63700, Харківська обл.,
м.Куп'янськ, вул.Комсомольська (Студентська), буд.38)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які відбу-
дуться "06" жовтня 2017 року о 13:00 за адресою: Харківська обл.,
м.Куп'янськ, вул.Комсомольська (Студентська), буд.36, актова зала
автотранспортного коледжу. Реєстрація учасників у день та за місцем
проведення зборів з 12.00 до 12.50. Перелік акціонерів, які мають право
участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 02.10.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
2. Про схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Товарис-

твом протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення,
та надання повноважень Наглядовій раді Товариства на прийняття рі-
шень про вчинення значних правочинів, а саме: щодо укладення догово-
рів застави, іпотеки, поруки з ПАТ "ПУМБ" (код за ЄДРПОУ 14282829), а
також додаткових угод до них та/або договорів про внесення змін до вка-
заних договорів.

3. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які
вчинятимуться Товариством з ПАТ "ПУМБ" (код за ЄДРПОУ 14282829)
протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про їх вчинен-
ня. 

4. Про внесення змін до Статуту Товариства.
Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість

ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 06 жовтня
2017 року з понеділка по четвер з 10.00 до 15.00 (обідня перерва з 11.00
до 12.00) за місцезнаходженням Товариства: Харківська обл., м.Куп'янськ,
вул. Студентська (Комсомольська), буд.38, кабінет бухгалтерії. Особа, від-
повідальна за ознайомлення з матеріалами зборів - головний бухгалтер
Котлярова Г.Ф. В день проведення зборів ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
відбувається у місці проведення зборів. Адреса власної веб-сторінки, на
якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного: bgs.kh.ua/em/138-00372307.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування ра-
хунка в цінних паперах з депозитарною установою від власного імені, при
визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів
ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

приватне аКцIонерне товариСтво 
“полоГIвСЬКий олIйноеКСтраКцIйний Завод”
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
 течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство "Пологiвський 
олiйноекстракцiйний завод"

2. Код за ЄДРПОУ 00384147
3. Місцезнаходження 70600 Запорiзька обл., 

Пологiвський рн, м. Пологи 
вул. Ломоносова, 36

4. Міжміський код, телефон та факс 06165, 23722 23021
5. Електронна поштова адреса l.hizhnya@mezpology.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://mezpology.zp.ua/

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
15.09.2017 р. припинено повноваження голови Правлiння Закарлюки 

Олега Васильовича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних 
не надано, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Пiдстава 
(обґрунтування змiн): припинення повноважень посадової особи без при-
йняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента у зв'язку iз 
закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi  1 рiк.

15.09.2017 р. припинено повноваження члена Правлiння Кравинського 
Дмитра Григоровича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних 
не надано, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Пiдстава 
(обґрунтування змiн): припинення повноважень посадової особи без при-
йняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента у зв'язку iз 
закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi  1 рiк.

15.09.2017 р. припинено повноваження члена Правлiння Шкабарнiя 
Вiталiя Вiкторовича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних 
не надано, володiє 0.0006% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (об-
ґрунтування змiн): припинення повноважень посадової особи без прийнят-
тя рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента у зв'язку iз закiнченням 
термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi  1 рiк.

15.09.2017 р. припинено повноваження члена Правлiння Крилова Де-
ниса Валерiйовича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних 
не надано, володiє 0,0884% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (об-
ґрунтування змiн): припинення повноважень посадової особи без прийнят-
тя рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента у зв'язку iз закiнченням 
термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi  1 рiк.

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 Закарлюка олег васильович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.09.18
(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 використовується 

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 15.09.2017 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України від 15.09.2017 р. № 238п.

Посадова особа Гавриш Дмитро Миколайович (паспорт: серія КР номер 
313306 виданий 17.03.1998 р. Ленінським РВ УМВС України в Чернівецькій 
області), призначена на посаду в.о. 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: відомості 

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

прат «БУдмеХанІЗацІя-1» 
Зміни до тексту повідомлення про проведення позачергових за-

гальних зборів ПрАТ «Будмеханізація1» від 18 вересня 2017р. у «Ві-
домостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
за № 176.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) ПрАТ «БУД
МЕХА НІЗАЦІЯ1» для участі у загальних зборах відбудеться в день 
та за місцем проведення зборів з 14.00 год. до 14.45 год. згідно з пере-
ліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
деному станом на «12» жовтня 2017 року.

Все інше залишається без змін.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №177, 19 вересня 2017 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РIВНЕ-БОРОШНО"

2. Код за ЄДРПОУ - 31435947
3. Місцезнаходження - 33001, Рівненська область, місто Рівне, вулиця

Біла, будинок 35
4. Міжміський код, телефон та факс - (0362) 63-10-12, (0362) 63-10-12
5. Електронна поштова адреса  - Vladimir.Bukovskiy@rovno.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації - 31435947.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації  - Припинення емітента шляхом  злиття,

приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням ви-
щого органу емітента або суду

II. Текст повідомлення 
Рiшення про припинення ПРАТ "Рівне-Борошно" у зв'язку з реорганiзацi-

єю шляхом перетворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рів-
не-Борошно" прийнято загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "Рівне-Борош-
но" 15.09.2017 року (протокол № 15-09/17 вiд 15.09.2017 року) у зв'язку iз
тим, що виконання обов'язкiв, визначених Законом України "Про акцiонернi
товариства" по обслуговуванню органiзацiйно-правової форми для ПРАТ
"Рівне-Борошно" є надзвичайно затратним. Результати голосування по да-
ному питанню порядку денного зборiв: "За" - 7869 голосiв, що складає 100%
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; "Проти" - 0 голо-
сiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загаль-
них зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"Утримались" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих
для участi у загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з ць-
ого питання акцій. Не голосували - немає. Рiшення прийняте. При перетво-

ренні ПРАТ "Рівне-Борошно" все його майно, майнові права, грошові кош-
ти, зобов'язання, інші права та обов'язки, які йому належать, переходять до
його правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Рівне-
Борошно". Товариство протягом 30 днів з дати прийняття даними загальни-
ми зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівне-Борошно", зобов'язане
письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіцій-
ному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Всі вимоги
кредиторів ПРАТ "Рівне-Борошно" приймаються за місцезнаходженням то-
вариства (33001, м.Рівне, вул.Біла, 35) протягом двох місяців з моменту
офіційного оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припи-
нення Товариства шляхом перетворення. Розмір статутного капіталу Това-
риства з обмеженою відповідальністю "Рівне-Борошно", що створюється
шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства "Рівне-Борош-
но", на дату його створення дорівнюватиме розміру статутного капіталу
Приватного акціонерного товариства "Рівне-Борошно" і становитиме
7869000,00 гривень. Акції ПРАТ "Рівне-Борошно" конвертуються в частки
товариства-правонаступника, а саме Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю "Рівне-Борошно" та розподіляються серед його учасників, при цьому
розмір частки кожного учасника у статутному капіталі Товариства з обмеже-
ною відповідальністю "Рівне-Борошно"  має дорівнювати розміру загальної
номінальної вартості акцій Приватного акціонерного товариства "Рівне-Бо-
рошно", належних відповідному акціонеру до перетворення. Всі акціонери
(їх правонаступники) акціонерного товариства стають учасниками створю-
ваного товариства-правонаступника.

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

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

2. Голова комісії з припинення Горбатюк Олександр Анатолійович
15.09.2017 року.

На виконання вимог статті 82 Закону України "Про акціонерні товарис-
тва" ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕ-
БОРОШНО" (код ЄДРПОУ 31435947, місцезнаходження - 33000,
м.Рівне, вул.Біла, 35 (далі по тексту - Товариство) (електронна поштова ад-
реса: Vladimir.Bukovskiy@rovno.biz; власний веб-сайт: 31435947.infosi-
te.com.ua) повідомляє про прийняття загальними зборами акціонерів Това-
риства, що відбулися 15 вересня 2017 року за адресою: Рівненська об-
ласть, 33000, місто Рівне, вул.Біла, 35 (приміщення адмінбудинку ПРАТ
"Рівне-Борошно" (кабінет директора)), рішення про припинення Приватно-
го акціонерного товариства "Рівне-Борошно" шляхом його перетворення в
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівне-Борошно". Строк
пред'явлення вимог кредиторів протягом двох місяців з моменту офіційного
оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Това-
риства шляхом перетворення. Захист прав кредиторів при припиненні То-
вариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
Всі (вимоги) претензії кредиторів мають надсилатись за місцезнаходжен-
ням товариства. Довідки за телефоном (0362) 63-10-12. Голова комісії з
припиення ПРАТ "Рівне-Борошно" Горбатюк О.А. 15.09.2017 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КУП'ЯНСЬКИЙ МАШЗАВОД" 

(код за ЄДРПОУ 00372307, місцезнаходження 63700, Харківська обл.,
м.Куп'янськ, вул.Комсомольська (Студентська), буд.38)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які відбу-
дуться "06" жовтня 2017 року о 13:00 за адресою: Харківська обл.,
м.Куп'янськ, вул.Комсомольська (Студентська), буд.36, актова зала
автотранспортного коледжу. Реєстрація учасників у день та за місцем
проведення зборів з 12.00 до 12.50. Перелік акціонерів, які мають право
участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 02.10.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
2. Про схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Товарис-

твом протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення,
та надання повноважень Наглядовій раді Товариства на прийняття рі-
шень про вчинення значних правочинів, а саме: щодо укладення догово-
рів застави, іпотеки, поруки з ПАТ "ПУМБ" (код за ЄДРПОУ 14282829), а
також додаткових угод до них та/або договорів про внесення змін до вка-
заних договорів.

3. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які
вчинятимуться Товариством з ПАТ "ПУМБ" (код за ЄДРПОУ 14282829)
протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про їх вчинен-
ня. 

4. Про внесення змін до Статуту Товариства.
Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість

ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 06 жовтня
2017 року з понеділка по четвер з 10.00 до 15.00 (обідня перерва з 11.00
до 12.00) за місцезнаходженням Товариства: Харківська обл., м.Куп'янськ,
вул. Студентська (Комсомольська), буд.38, кабінет бухгалтерії. Особа, від-
повідальна за ознайомлення з матеріалами зборів - головний бухгалтер
Котлярова Г.Ф. В день проведення зборів ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
відбувається у місці проведення зборів. Адреса власної веб-сторінки, на
якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного: bgs.kh.ua/em/138-00372307.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування ра-
хунка в цінних паперах з депозитарною установою від власного імені, при
визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів
ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ

КОНСТРУКЦІЙ"
(код за ЄДРПОУ 01412294, місцезнаходження 61044, м. Харків, пр.

Московський, 251)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які відбу-

дуться 26.10.2017 о 10-30 за адресою: м. Харків, пр.Московський, 251,
приміщення приймальної.

Реєстрація учасників зборів з 10-00 до 10-25 у день та за місцем про-
ведення зборів. 

Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах склада-
ється станом на 20.10.2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Про затвердження передавального акту.

3. Про визначення особи, уповноваженої на підписання установчих
документів Товариства-правонаступника.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 16-00 за місцезнаходжен-
ням товариства (м.Харків, пр.Московський, 251, бухгалтерія). Відпові-
дальна особа - Філь Марина Олександрівна (юрисконсульт). В день про-
ведення зборів ознайомитись з документами можна у місці проведення
зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: hzmk.com.ua. Телефон для довідок: (057) 392-20-23.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування
рахунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та
ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ
БУДУТЬ! 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ІННОВАЦІЙНІ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ

ТЕХНОЛОГІЇ"
(код за ЄДРПОУ 05461579, місцезнаходження 61030, м. Харків, вул.

Біологічна, 19)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які відбу-

дуться 24 жовтня 2017 року о 10.30 за адресою: м. Харків, вул. Біоло-
гічна, 19, кімната № 312. 

Реєстрація учасників відбудеться з 10.00 до 10.25 у день та за місцем
проведення зборів. 

Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, скла-
дається станом на 18.10.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Про затвердження передавального акту.

3. Про визначення особи, уповноваженої на підписання установчих
документів Товариства-правонаступника.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 16-00 за місцезнаходжен-
ням товариства (м. Харків, вул. Біологічна, 19, кімн. № 312). Відповідаль-
на особа - Головний бухгалтер Шаламов Андрій Вікторович. В день про-
ведення зборів ознайомитись з документами можна у місці проведення
зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: ixft.kh.ua.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму
та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ
БУДУТЬ!

Телефон для довідок: 731-68-76.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

2. Код за ЄДРПОУ: 14313062
3. Місцезнаходження: 61070 м. Харків вул. Академіка Проскури, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 7603000 (057) 7190695
5. Електронна поштова адреса: ocb@hartron.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: 14313062.smida.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 
За рішенням Наглядової ради ПАТ "ХАРТРОН" від 15.09.2017 року про-

токол № 35 у складі Наглядової ради ПАТ "ХАРТРОН" відбулися наступні
зміни:

- обрано на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ХАРТРОН" Баранюка
Олександра Мирославовича з числа членів Наглядової ради строком до
наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до
Статуту Товариства.

Баранюк Олександр Мирославович представник акціонера юридичної
особи Держава Україна в особі Фонду державного майна України код ЄД-
РПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазо-
ва, 18/9, частка в статутному капіталі емітента 50,000001%. Баранюк О.М.
перебуває на посаді головного спеціаліста відділу міждержавних майнових
відносин Управління корпоративних прав держави Департаменту управлін-
ня державними підприємствами та корпоративними правами держави Фон-
ду державного майна України. Часткою в статутному капіталі ПАТ "ХАР-
ТРОН" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Іншої інформації, що передбачена до розкриття, не надано.

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 Вахно Микола Іванович 18.09.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ

КОНСТРУКЦІЙ"
(код за ЄДРПОУ 01412294, місцезнаходження 61044, м. Харків, пр.

Московський, 251)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які відбу-

дуться 26.10.2017 о 10-30 за адресою: м. Харків, пр.Московський, 251,
приміщення приймальної.

Реєстрація учасників зборів з 10-00 до 10-25 у день та за місцем про-
ведення зборів. 

Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах склада-
ється станом на 20.10.2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Про затвердження передавального акту.

3. Про визначення особи, уповноваженої на підписання установчих
документів Товариства-правонаступника.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 16-00 за місцезнаходжен-
ням товариства (м.Харків, пр.Московський, 251, бухгалтерія). Відпові-
дальна особа - Філь Марина Олександрівна (юрисконсульт). В день про-
ведення зборів ознайомитись з документами можна у місці проведення
зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: hzmk.com.ua. Телефон для довідок: (057) 392-20-23.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування
рахунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та
ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ
БУДУТЬ! 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ІННОВАЦІЙНІ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ

ТЕХНОЛОГІЇ"
(код за ЄДРПОУ 05461579, місцезнаходження 61030, м. Харків, вул.

Біологічна, 19)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які відбу-

дуться 24 жовтня 2017 року о 10.30 за адресою: м. Харків, вул. Біоло-
гічна, 19, кімната № 312. 

Реєстрація учасників відбудеться з 10.00 до 10.25 у день та за місцем
проведення зборів. 

Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, скла-
дається станом на 18.10.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Про затвердження передавального акту.

3. Про визначення особи, уповноваженої на підписання установчих
документів Товариства-правонаступника.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 16-00 за місцезнаходжен-
ням товариства (м. Харків, вул. Біологічна, 19, кімн. № 312). Відповідаль-
на особа - Головний бухгалтер Шаламов Андрій Вікторович. В день про-
ведення зборів ознайомитись з документами можна у місці проведення
зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: ixft.kh.ua.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму
та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ
БУДУТЬ!

Телефон для довідок: 731-68-76.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

2. Код за ЄДРПОУ: 14313062
3. Місцезнаходження: 61070 м. Харків вул. Академіка Проскури, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 7603000 (057) 7190695
5. Електронна поштова адреса: ocb@hartron.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: 14313062.smida.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 
За рішенням Наглядової ради ПАТ "ХАРТРОН" від 15.09.2017 року про-

токол № 35 у складі Наглядової ради ПАТ "ХАРТРОН" відбулися наступні
зміни:

- обрано на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ХАРТРОН" Баранюка
Олександра Мирославовича з числа членів Наглядової ради строком до
наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до
Статуту Товариства.

Баранюк Олександр Мирославович представник акціонера юридичної
особи Держава Україна в особі Фонду державного майна України код ЄД-
РПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазо-
ва, 18/9, частка в статутному капіталі емітента 50,000001%. Баранюк О.М.
перебуває на посаді головного спеціаліста відділу міждержавних майнових
відносин Управління корпоративних прав держави Департаменту управлін-
ня державними підприємствами та корпоративними правами держави Фон-
ду державного майна України. Часткою в статутному капіталі ПАТ "ХАР-
ТРОН" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Іншої інформації, що передбачена до розкриття, не надано.

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 Вахно Микола Іванович 18.09.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ

КОНСТРУКЦІЙ"
(код за ЄДРПОУ 01412294, місцезнаходження 61044, м. Харків, пр.

Московський, 251)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які відбу-

дуться 26.10.2017 о 10-30 за адресою: м. Харків, пр.Московський, 251,
приміщення приймальної.

Реєстрація учасників зборів з 10-00 до 10-25 у день та за місцем про-
ведення зборів. 

Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах склада-
ється станом на 20.10.2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Про затвердження передавального акту.

3. Про визначення особи, уповноваженої на підписання установчих
документів Товариства-правонаступника.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 16-00 за місцезнаходжен-
ням товариства (м.Харків, пр.Московський, 251, бухгалтерія). Відпові-
дальна особа - Філь Марина Олександрівна (юрисконсульт). В день про-
ведення зборів ознайомитись з документами можна у місці проведення
зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: hzmk.com.ua. Телефон для довідок: (057) 392-20-23.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування
рахунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та
ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ
БУДУТЬ! 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ІННОВАЦІЙНІ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ

ТЕХНОЛОГІЇ"
(код за ЄДРПОУ 05461579, місцезнаходження 61030, м. Харків, вул.

Біологічна, 19)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які відбу-

дуться 24 жовтня 2017 року о 10.30 за адресою: м. Харків, вул. Біоло-
гічна, 19, кімната № 312. 

Реєстрація учасників відбудеться з 10.00 до 10.25 у день та за місцем
проведення зборів. 

Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, скла-
дається станом на 18.10.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Про затвердження передавального акту.

3. Про визначення особи, уповноваженої на підписання установчих
документів Товариства-правонаступника.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 16-00 за місцезнаходжен-
ням товариства (м. Харків, вул. Біологічна, 19, кімн. № 312). Відповідаль-
на особа - Головний бухгалтер Шаламов Андрій Вікторович. В день про-
ведення зборів ознайомитись з документами можна у місці проведення
зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: ixft.kh.ua.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму
та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ
БУДУТЬ!

Телефон для довідок: 731-68-76.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

2. Код за ЄДРПОУ: 14313062
3. Місцезнаходження: 61070 м. Харків вул. Академіка Проскури, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 7603000 (057) 7190695
5. Електронна поштова адреса: ocb@hartron.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: 14313062.smida.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 
За рішенням Наглядової ради ПАТ "ХАРТРОН" від 15.09.2017 року про-

токол № 35 у складі Наглядової ради ПАТ "ХАРТРОН" відбулися наступні
зміни:

- обрано на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ХАРТРОН" Баранюка
Олександра Мирославовича з числа членів Наглядової ради строком до
наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до
Статуту Товариства.

Баранюк Олександр Мирославович представник акціонера юридичної
особи Держава Україна в особі Фонду державного майна України код ЄД-
РПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазо-
ва, 18/9, частка в статутному капіталі емітента 50,000001%. Баранюк О.М.
перебуває на посаді головного спеціаліста відділу міждержавних майнових
відносин Управління корпоративних прав держави Департаменту управлін-
ня державними підприємствами та корпоративними правами держави Фон-
ду державного майна України. Часткою в статутному капіталі ПАТ "ХАР-
ТРОН" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Іншої інформації, що передбачена до розкриття, не надано.

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 Вахно Микола Іванович 18.09.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні 
відомості 1.Повне найменування емітента: приватне аКцIо нер-
не товариСтво «промIнЬ», 2.Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 
03057934, 3.Місцезнаходження емітента: 20505, Черкаська обл., Кате ри но
пiльський рн., смт.Єрки, вул.Звенигородська,1, 4.Міжміський код, телефон та 
факс емітента: (04742) 90369 . 5.Електронна поштова адреса емітента: 
03057934@at24.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: http://promin.at24.com.
ua/, 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким на-
лежить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. 2.Текст повідомлення:

15.09.2017р. товариством було отримано вiд Депозитарної установи 
ТОВ ФК «ДЕЛЬТА» повiдомлення про змiни в iнформацiї про власникiв, якi 
володiють 10% i бiльше акцiй емiтента 

 частка фiзичної особи у загальнiй кiлькостi акцiй змiнилася з 
9,947%(186996шт.) до 16.583%(311756 шт.).

3. Підпис:Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но законодавства: Директор П.І. Кулик
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ

КОНСТРУКЦІЙ"
(код за ЄДРПОУ 01412294, місцезнаходження 61044, м. Харків, пр.

Московський, 251)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які відбу-

дуться 26.10.2017 о 10-30 за адресою: м. Харків, пр.Московський, 251,
приміщення приймальної.

Реєстрація учасників зборів з 10-00 до 10-25 у день та за місцем про-
ведення зборів. 

Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах склада-
ється станом на 20.10.2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Про затвердження передавального акту.

3. Про визначення особи, уповноваженої на підписання установчих
документів Товариства-правонаступника.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 16-00 за місцезнаходжен-
ням товариства (м.Харків, пр.Московський, 251, бухгалтерія). Відпові-
дальна особа - Філь Марина Олександрівна (юрисконсульт). В день про-
ведення зборів ознайомитись з документами можна у місці проведення
зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: hzmk.com.ua. Телефон для довідок: (057) 392-20-23.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування
рахунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та
ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ
БУДУТЬ! 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ІННОВАЦІЙНІ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ

ТЕХНОЛОГІЇ"
(код за ЄДРПОУ 05461579, місцезнаходження 61030, м. Харків, вул.

Біологічна, 19)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які відбу-

дуться 24 жовтня 2017 року о 10.30 за адресою: м. Харків, вул. Біоло-
гічна, 19, кімната № 312. 

Реєстрація учасників відбудеться з 10.00 до 10.25 у день та за місцем
проведення зборів. 

Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, скла-
дається станом на 18.10.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Про затвердження передавального акту.

3. Про визначення особи, уповноваженої на підписання установчих
документів Товариства-правонаступника.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 16-00 за місцезнаходжен-
ням товариства (м. Харків, вул. Біологічна, 19, кімн. № 312). Відповідаль-
на особа - Головний бухгалтер Шаламов Андрій Вікторович. В день про-
ведення зборів ознайомитись з документами можна у місці проведення
зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: ixft.kh.ua.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму
та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ
БУДУТЬ!

Телефон для довідок: 731-68-76.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

2. Код за ЄДРПОУ: 14313062
3. Місцезнаходження: 61070 м. Харків вул. Академіка Проскури, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 7603000 (057) 7190695
5. Електронна поштова адреса: ocb@hartron.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: 14313062.smida.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 
За рішенням Наглядової ради ПАТ "ХАРТРОН" від 15.09.2017 року про-

токол № 35 у складі Наглядової ради ПАТ "ХАРТРОН" відбулися наступні
зміни:

- обрано на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ХАРТРОН" Баранюка
Олександра Мирославовича з числа членів Наглядової ради строком до
наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до
Статуту Товариства.

Баранюк Олександр Мирославович представник акціонера юридичної
особи Держава Україна в особі Фонду державного майна України код ЄД-
РПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазо-
ва, 18/9, частка в статутному капіталі емітента 50,000001%. Баранюк О.М.
перебуває на посаді головного спеціаліста відділу міждержавних майнових
відносин Управління корпоративних прав держави Департаменту управлін-
ня державними підприємствами та корпоративними правами держави Фон-
ду державного майна України. Часткою в статутному капіталі ПАТ "ХАР-
ТРОН" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Іншої інформації, що передбачена до розкриття, не надано.

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 Вахно Микола Іванович 18.09.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ

КОНСТРУКЦІЙ"
(код за ЄДРПОУ 01412294, місцезнаходження 61044, м. Харків, пр.

Московський, 251)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які відбу-

дуться 26.10.2017 о 10-30 за адресою: м. Харків, пр.Московський, 251,
приміщення приймальної.

Реєстрація учасників зборів з 10-00 до 10-25 у день та за місцем про-
ведення зборів. 

Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах склада-
ється станом на 20.10.2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Про затвердження передавального акту.

3. Про визначення особи, уповноваженої на підписання установчих
документів Товариства-правонаступника.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 16-00 за місцезнаходжен-
ням товариства (м.Харків, пр.Московський, 251, бухгалтерія). Відпові-
дальна особа - Філь Марина Олександрівна (юрисконсульт). В день про-
ведення зборів ознайомитись з документами можна у місці проведення
зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: hzmk.com.ua. Телефон для довідок: (057) 392-20-23.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування
рахунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та
ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ
БУДУТЬ! 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ІННОВАЦІЙНІ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ

ТЕХНОЛОГІЇ"
(код за ЄДРПОУ 05461579, місцезнаходження 61030, м. Харків, вул.

Біологічна, 19)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які відбу-

дуться 24 жовтня 2017 року о 10.30 за адресою: м. Харків, вул. Біоло-
гічна, 19, кімната № 312. 

Реєстрація учасників відбудеться з 10.00 до 10.25 у день та за місцем
проведення зборів. 

Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, скла-
дається станом на 18.10.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Про затвердження передавального акту.

3. Про визначення особи, уповноваженої на підписання установчих
документів Товариства-правонаступника.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 16-00 за місцезнаходжен-
ням товариства (м. Харків, вул. Біологічна, 19, кімн. № 312). Відповідаль-
на особа - Головний бухгалтер Шаламов Андрій Вікторович. В день про-
ведення зборів ознайомитись з документами можна у місці проведення
зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: ixft.kh.ua.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму
та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ
БУДУТЬ!

Телефон для довідок: 731-68-76.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

2. Код за ЄДРПОУ: 14313062
3. Місцезнаходження: 61070 м. Харків вул. Академіка Проскури, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 7603000 (057) 7190695
5. Електронна поштова адреса: ocb@hartron.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: 14313062.smida.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 
За рішенням Наглядової ради ПАТ "ХАРТРОН" від 15.09.2017 року про-

токол № 35 у складі Наглядової ради ПАТ "ХАРТРОН" відбулися наступні
зміни:

- обрано на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ХАРТРОН" Баранюка
Олександра Мирославовича з числа членів Наглядової ради строком до
наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до
Статуту Товариства.

Баранюк Олександр Мирославович представник акціонера юридичної
особи Держава Україна в особі Фонду державного майна України код ЄД-
РПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазо-
ва, 18/9, частка в статутному капіталі емітента 50,000001%. Баранюк О.М.
перебуває на посаді головного спеціаліста відділу міждержавних майнових
відносин Управління корпоративних прав держави Департаменту управлін-
ня державними підприємствами та корпоративними правами держави Фон-
ду державного майна України. Часткою в статутному капіталі ПАТ "ХАР-
ТРОН" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Іншої інформації, що передбачена до розкриття, не надано.

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 Вахно Микола Іванович 18.09.2017 р.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«вІеС БанК»

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 Публічне акціонерне товари-

ство «ВіЕс Банк» 
2. Код за ЄДРПОУ 19358632
3. Місцезнаходження 79000 м.Львів 

вул. Грабовського, 11
4. Міжміський код, телефон та факс 032 2550254 032 2971382
5. Електронна поштова адреса contact@vsbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.vsbank.ua

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
З 15.09.2017 року припинені повноваження Члена Ревізійної комісії 

 Ірини Бури. Повноваження припинені на підставі заяви Ірини Бури від 
01.09.2017 року. Посадова особа дозволу на розкриття паспортних да-
них не надала, акціями в статутному капіталі емітента не володіє, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посаді: 29 місяців. На посаду замість 
особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

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 походзяєва І.в.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.09.14
(дата)

аБраамян Самвел вУрГовиЧ
Гр. України  Абраамян Самвел Вургович повідомляє про 

свій намір придбати значний пакет простих іменних акцій ПрАТ 

«БАХЧОВИК», код 00483553, у кількості 4235903 штуки або 
77,24%. При цьому повідомляє, що він та його афілійовані осо-
би не є власниками акцій ПрАТ «БАХЧОВИК».

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцIонерне 
товариСтво "СтраХова 
КомпанIя "Саламандра-
УКраЇна"

2. Код за ЄДРПОУ 13934129
3. Місцезнаходження 36000 м. Полтава Пушкiна, 47
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0532503035 0532503035

5. Електронна поштова адреса v.dykuha@salamandra.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

https://www.salamandra.ua/

7. Вид особливої інформації
II. текст повідомлення

Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про припинення повно-
важень посадової особи Члена Правлiння Товариства Лозового Федора 
Володимировича (фiзична особа не надала згоди на розкриття ) 18 вересня 
2017 року, володiє пакетом акцiй 0 шт., що складає 0 % статутного капiталу 
емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному 
капiталi емiтента в гроовому виглядi становить 0 грн.; на посадi особа пере-
бувала 5 мiсяцiв (з 11.05.2017р.); непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про переобрання – На-
глядова рада Товариства, причина прийняття цього рiшення: за угодою сторiн; 
пiдстави: Протокол Наглядової ради Товариства № 1/2017 вiд 14.09.2017р.

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 павлюченко тетяна валерiївна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.09.15
(дата)

1. АБРААМЯН САМВЕЛ ВУРГОВИЧ / ПРАТ «БАХЧОВИК» 11
2. ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» 4
3. ПАТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ 5
4. ПРАТ БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1 9
5. ПРАТ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 8
6. ПАТ ВІЕС БАНК 11
7. ПАТ ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧОЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ 9
8. ПАТ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ 7
9. ПАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 6
10. ПАТ ІННОВАЦІЙНІ ХІМІКОФАРМАЦЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 10
11. ПАТ КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» 5
12. ПРАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13003 4
13. ПРАТ КУП’ЯНСЬКИЙ МАШЗАВОД 9
14. ПАТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 6
15. ПАТ ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 7
16. ПРАТ ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 9
17. ПАТ ПРИКОРДОННИК 8
18. ПАТ ПРОМІНЬ 10
19. ПРАТ РІВНЕБОРОШНО 7
20. ПРАТ РІВНЕБОРОШНО 8
21. ПРАТ РІВНЕБОРОШНО 10
22. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРАУКРАЇНА» 11
23. ПРАТ УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО 5
24. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 10
25. ПАТ ХАРТРОН 10
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17177
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
18.09.2017 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


