
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення  
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354 (із змінами), та відповідно до документів, 
наданих прат «фІрма Э.Ю.м.» (вул. Свіштовська, 3-А, 
м. Кременчук, Полтавська область, 39610, код за 
ЄДРПОУ: 24564960) на зупинення обігу акцій ПрАТ «ФІР-
МА Э.Ю.М.» у зв’язку перетворенням акціонерного това-
риства, зупинено обіг акцій ПрАТ «ФІРМА Э.Ю.М.» (код 
за ЄДРПОУ: 24564960) – розпорядження № 362-Кф-З 
від 24 липня 2017 року.

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

«26» липня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354 (із змінами), та відповідно до документів, 
наданих прат «Чинар» (вул. Вільський Шлях, 14, 
м. Житомир, 10020, код за ЄДРПОУ: 13581814) на зупи-
нення обігу акцій ПрАТ «ЧИНАР» у зв’язку перетворен-
ням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
ПрАТ «ЧИНАР» (код за ЄДРПОУ: 13581814) – розпоряд-
ження № 361-Кф-З від 24 липня 2017 року.

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

«26» липня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015р. №1843 (зі змінами), підпункту а) пункту 3 
Розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року 
№737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 травня 2013 року за  №822/23354 (зі змінами), та від-
повідно до документів, наданих публічним акціонер-
ним товариством «мІСЬКий КомерцІйний БанК», 
03141, м. Київ, вул. Солом’янська, 33, код за ЄДРПОУ: 
34353904, на зупинення обігу акцій у зв’язку з ліквідацією 
акціонерного товариства, зупинено обіг простих іменних 
акцій Публічного акціонерного товариства «МІСЬКИЙ 
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» – розпорядження № 360-Кф-З 
від 24 липня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску:

«26» липня 2017 року.
25.07.2017 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.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

приватне  
аКцIонерне товариСтво  

«СтраХова КомпанIя  
«ЮнIСон СтраХУвання»

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 «ЮНIСОН 
СТРАХУВАННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 32942598
3. Місцезнаходження 01601, Київ, Спортивна площа, 1а
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 362 46 24 044 362 46 24 

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

unison-insurance.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

II. текст повідомлення
ПРАТ «СК «ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ» (надалі - Товариство) повідомляє, 

що згідно Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства станом на 
21.07.2017р. (вих.№140584зв від 24.07.2017р.), отриманого Товариством 
24.07.2017р. від ПАТ «Національний депозитарій України» (особи, яка 
здійснює облік права власності на акції Товариства у депозитарний систе-
мі України), відбулась зміна власників акцій, яким належить 10 i більше 
відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме: розмір частки акціонера - 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З 
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «БIЗНЕС-IНВЕСТ» (НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 
ЗАКРИТИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ПАРИТЕТ») 
(Україна), місцезнаходження: вул. Антоновича, буд.37/13, оф.4, Київ, 03150, 
код за ЄДРПОУ 34335398-233435, в загальний кількості акцій та в загаль-
ний кількості голосуючих акцій зменшився з 105419296 штук голосуючих 
акцій (26.354824% до статутного капіталу Товариства) до 0 штук голосую-
чих акцій (0.00% до статутного капіталу Товариства).

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 Карелiн Олександр Валентинович
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.07.2017
(дата)

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «СУмСЬКе машиноБУдIвне 
наУКово-вироБниЧе оБ'єднання».

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

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

надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. текст повідомлення

N
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 
майна 

або 
послуг, 
що є 

предме-
том 

правочи-
ну

(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової 
вартості майна або послуг, 
що є предметом правочину, 
до вартості активів емітента 
за даними останньої річної 

фінансової звітності
(у відсотках)

1. 19.07.2017 р. 36 6 241 543 0,0006
19.07.2017р., протокол 19/07-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське 

НВО» (далі - Товариство) було прийняте рiшення про укладення між То-
вариством та ТОВ «Агробізнес ТСК» договору купівлі-продажу частки 
Товариства в статутному капіталі ТОВ «Професійний футбольний клуб 
«Суми» (далі – ТОВ «ПФК «Суми») на наступних умовах:

– предмет договору - частка Товариства в статутному капіталі ТОВ «ПФК 
«Суми» в розмірі 99,8882% статутного капіталу;

– вартість частки - 36 000,00 грн.;
– термін оплати - до 31.12.2017р.
Згідно з п.13.1.2 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином 

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

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

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

Генеральний директор  Цимбал О.Ю. 20.07.2017р.

відомості про зміну складу посадових осіб 
прат «лЬвІворГреС» 

(місцезнаходження 79011, м.Львiв, вул.Тютюнникiв, буд.55,  
код ЄДРПОУ 00128504)

Вiдповiдно до протоколу №6 вiд 24.07.2017 року рiшенням Наглядової ради 
вiдбулисязмiни уперсональному складi посадових осiб Товариства, а саме: 
Припинено повноваження генерального директора Товариства Мисака Йоси-
фа Степановича.Частка у Статутному капiталi Товариства складає 48 136 штук 
простих iменнихакцiй, що складаєу грошовому еквiвалентi 240 680,00 грн.

Вiдповiдно до протоколу №6 вiд 24.07.2017 року рiшенням Наглядової 
ради вiдбулисязмiни уперсональному складi посадових осiб Товариства, а 
саме:Обрано генерального директора Товариства Луцика IгоряДмитровича.
Частка у Статутному капiталi Товариства складає 2 штуки простих 
iменнихакцiй, що складає угрошовому еквiвалентi 10,00 грн.

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи 
злочини у сферiгосподарської, службової дiяльностi у звільнених та призна-
ених посадових осіб немає.

прат «львіворГреС»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво 
"центренерГо"

2. Код за ЄДРПОУ 22927045
3. Місцезнаходження 03022, м.Київ, Козацька, 120/4 лiт. "Є"
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 364-02-00 (044) 364-02-66 

5. Електронна поштова адреса kanc@centrenergo.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.centrenergo.com

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

II. текст повідомлення
21.07.2017р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол 

№17/2017) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме 
укладання договору мiж Комсомольською селищною радою та ПАТ «Центр-
енерго» щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в 
межах смт. Слобожанське Змiївського району Харкiвської областi, площею 
1,5861 га на якiй розташовано Комплекс будiвель автотранспортного цеху 
в кiлькостi 9 одиниць та iнших об’єктiв майна, якi належать ПАТ «Центр-
енерго» на правi власностi та облiковуються на балансi Змiївської ТЕС 
ПАТ «Центренерго», з рiчною орендною платою 123 049,64 грн.

Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 8 582 168 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв 
ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,00143 вiдсоткiв.

Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 
20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних 
дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.

21.07.2017р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол 

№17/2017) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме 
укладання договору мiж Комсомольською селищною радою та ПАТ «Центр-
енерго» щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в 
межах смт. Слобожанське Змiївського району Харкiвської областi, площею 
0,8830 га на якiй розташовано нежитловi будiвлi, споруди (ЦТ та ПК) в 
кiлькостi 7 одиниць, якi належать ПАТ «Центренерго» на правi власностi та 
облiковуються на балансi Змiївської ТЕС ПАТ «Центренерго», з рiчною 
орендною платою 66 299,17 грн.

Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 8 582 168 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв 
ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,00077 вiдсоткiв.

Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 
Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних 
дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.

21.07.2017р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол 
№17/2017) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме за-
рахування зустрiчних однорiдних вимог мiж ПАТ «Центренерго» та 
регiональною фiлiєю «Пiвденна залiзниця» ПАТ «Українська залiзниця» на 
загальну суму 780 382,30 грн.

Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 8582168 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв 
ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,00909 вiдсоткiв.

Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 
20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, правочини щодо зарахуван-
ня зустрiчних однорiдних вимог вiдносяться до значних правочинiв.

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 Коземко О.М.
Виконуючий обов'язки 
генерального директора 
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. (дата)

повІдомлення про проведення рІЧниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв 
аКцІонерІв

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«Слов’янСЬКий Завод «торелаСт»,  

код за єдрпоУ 00300363 (надалі - Товариство)
Місцезнаходження Товариства: Україна, 84122, Донецька область, 

м. Слов’янськ, вул. Під’їздна, буд. 3. Місце проведення річних Загальних 
зборів акціонерів: Україна, 84122, донецька область, м. Слов’янськ, 
вул. під’їздна, буд. 3, актовий зал, який знаходиться на 4 поверху ад-
міністративного побутового корпусу товариства. Дата проведення річних 
Загальних зборів акціонерів 28 серпня 2017 р. Час проведення річних За-
гальних зборів акціонерів: 12.00. Час початку реєстрації акціонерів: 11.00. 
Час закінчення реєстрації акціонерів: – 11.50. Для реєстрації учасникам 
річних Загальних зборів треба мати: акціонерам – паспорт, представникам 
– паспорт та довіреність на право участі у річних Загальних зборах, оформ-
лену відповідно до вимог діючого законодавства. 

Акціонери, до дати проведення річних Загальних зборів, щодня з 9-00 до 
15-00 мають можливість ознайомитися с документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товари-
ства: Україна, 84122, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Під’їздна, буд. 3, 
4 поверх адміністративного побутового корпусу Товариства, кабінет Голови 
Правління, а в день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх 
проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова Правління Угніч Юрій Володимирович. Перелік акці-
онерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів, 
складається станом на 24:00 годину 19.08.2017 р. у порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему України.Адреса власного веб-сайту 
Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного: http://torelast.com

перелІК питанЬ, вКлЮЧениХ до проеКтУ порядКУ денноГо:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення 

про припинення їх повноважень. Обрання робочих органів річних загальних 
зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи річних загальних зборів 
акціонерів Товариства. Затвердження порядку та способу засвідчення бю-
летенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства. 2. Звіт 
Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та 
його затвердження. 3. Звіт Наглядової ради Товариства та його завтерджен-
ня. 4. Звіт Ревізійної комісії про виконану роботу протягом 2016 року, за-
твердження висновків Ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту та 

балансу Товариства за 2016 рік. 6. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звітів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії. 7. Розподіл 
прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 
8. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій 
редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації 
статуту Товариства у новій редакції. 9. Про дострокове припинення повно-
важень Голови та членів Правління Товариства. 10. Про дострокове при-
пинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 11. Про 
дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії 
Товариства. 12. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради 13. Об-
рання членів Наглядової ради Товариства. 14. Обрання членів Ревізійної 
комісії Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
пат «тореласт» (тис. грн.)

найменування показника
період

Звітний 
2016 рік

попередній 
2015 рік

Усього активів  20 501 34 165
Основні засоби (залишкова вартість) 10 958 11 270
Довгострокові фінансові інвестиції  --- ---
Запаси 6 091 6 926
Сумарна дебіторська заборгованість  3 425 4 435
Грошові кошти та їх еквіваленти 27 10
Нерозподілений прибуток --- -3645
Власний капітал --- 9 716
Статутний капітал 13 045 13 045
Довгострокові зобов’язання 10 796 9 783
Поточні зобов’язання 14 462 14 665
Чистий прибуток (збиток) - 6 510 (3 928)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 537 054 537 054
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

--- ---

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

33 36

наглядова рада пат «тореласт»
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Додаток до протоколу 
Наглядової ради ПАТ «Київгаз» №21-07/2017

від «21» липня 2017 р.
повідомлення про скликання позачергових загальних зборів 

акціонерів публічного акціонерного товариства «Київгаз»
шановні акціонери!

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КиївГаЗ»
(код ЄДРПОУ 03346331)

повІдомляє про проведення поЗаЧерГовиХ ЗаГалЬниХ 
ЗБорІв аКцІонерІв пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«КиївГаЗ».
Позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товари-

ства «Київгаз» (далі також – Товариство або ПАТ «Київгаз) відбудуться 
04 вересня 2017 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 01103, 
м. Київ, вул. м. Бойчука, буд. 4-Б, 1-й поверх, актовий зал.

Місцезнаходження ПАТ «Київгаз»: Україна, 01103, м. Київ, вул. М. Бой-
чука, буд. 4-Б.

Реєстрація акціонерів (учасників) позачергових загальних зборів акціо-
нерів Товариства відбудеться 04 вересня 2017 року з 10 години 00 хвилин 
до 11 години 45 хвилин за місцем проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 29 серпня 2017 р. 
станом на 24:00 год. 

проеКт порядКУ денноГо:
1) Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів 

Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2) Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів 

Товариства.
3) Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових 

загальних зборів Товариства.
4) Про виправлення технічної описки у протоколі річних загаль-

них зборів Товариства від 28.04.2017 року.
Адреса офіційного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інфор-

мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного -kyivgaz.ua

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів 
ПАТ «Київ газ», акціонери (їх повноважні представники) можуть, починаючи 
з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів, до дати 
проведення загальних зборів у робочі дні (понеділок – п’ятниця) – в робо-
чий час за адресою Товариства: Україна, 01103, м. Київ, вул. М. Бойчука, 
буд. 4-Б, кімната 203, а в день проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів за місцем їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Сергієнко р.в. тел. 044-495-04-06.

Для реєстрації для участі у позачергових загальних зборах акціонерів 
ПАТ «Київгаз» акціонер зобов`язаний мати при собі документ, який іденти-
фікує особу акціонера, а у разі участі представника акціонера – документ, 
який ідентифікує особу представника та відповідну довіреність, що під-
тверджує повноваження представника на участь у позачергових загальних 
зборах акціонерів ПАТ «Київгаз», засвідчену в установленому чинним за-
конодавством порядку. 

Окрім того, враховуючи зміни до законодавства, нагадуємо, що для 
використання своїх прав за цінними паперами, Вам необхідно звернутися 
до депозитарної установи ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (04073, Київ, пр. Куренів-
ський, 19/5), з якою у ПАТ «Київгаз» укладено договір на надання послуг 
щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, для укладення ново-
го договору з ним або з іншою депозитарною установою на Ваш вибір.

товариСтво З оБмеЖеноЮ 
вІдповІдалЬнІСтЮ  

«КомпанІя З УправлІння аКтивами 
КепІтал менедЖмент» 

(скорочене найменування – тов «КУа КепІтал менедЖмент», 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32588724), що діє від свого імені, в 
інтере сах та за рахунок активів Пайовий венчурний недиверсифіко-
ваний закритий інвестиційний фонд «новий ІнвеСтицІйний 
фонд» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 233278), в особі Т.В.О. Гене-
рального директора Козакової Тетяни Миколаївни, що діє на підставі 
Статуту, місцезнаходження: Україна, 03127, м. Київ, проспект Голо-
сіївський, 93, повідомляє про свій намір прид бати прості іменні акції 
ПрАТ «УКРАВТОРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 00426526) в кількості 
2 215 015 (два мільйони двісті п’ятнадцять тисяч п’ятнадцять) штук, 
що складає 100 %.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«алЬпарІ БанК»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 38377143
3. Місцезнаходження: 01033 м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 19
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 364-73-70 
5. Електронна поштова адреса: o.sereduk@alpari-bank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://bankalpari.com/zvitnist/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» – надалі 

Товариство (код ЄДРПОУ 38377143, місцезнаходження: 01033 м. Київ, 
вул. Тарасівська, буд. 19) повідомляє про виникнення особливої інформа-
ції емітента - Зміна складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення 
дії 

Зміни 
(призначе-

но, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 
повнова-
ження)

Посада* 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

або повне 
наймену-

вання 
юридичної 

особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи (серія, 
номер, дата 

видачі, 
орган, який 

видав)** або 
код за 

ЄДРПОУ 
юридичної 

особи

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 
24.07.2017 припинено 

повнова-
ження

в.о. 
Голови 

Правлін-
ня

Бабич 
Дмитро 

Юрійович

   д/н   0

Зміст інформації: 
Рішення про припинення виконання обов’язків Голови Правління 

ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Заступником Голови Правління ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК» Бабичем Дмитром Юрійовичем (згоди на розкриття паспортних 
даних не надав) прийнято Спостережною радою ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
24.07.2017 протокол № 28 та визначено останній день виконання ним 
обов’язків Голови Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 24.07.2017. Акціями 
банку зазначена особа не володіє. Обґрунтування змін у персональному 
складі: рішення Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК». Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом яко-
го така особа перебувала на посаді: з 01.06.2017 по 24.07.2017.

24.07.2017 призначено
Голова 

Правлін-
ня

Яковлєв 
Дмитро 

Павлович
д/н   0

Зміст інформації: 
Рішення про призначення на посаду Голови Правління ПАТ «АЛЬПАРІ 

БАНК» Яковлєва Дмитра Павловича з 25.07.2017 (згоди на розкриття 
паспортних даних не надав) прийнято Спостережною радою ПАТ «АЛЬ-
ПАРІ БАНК» 24.07.2017 протокол № 28. Акціями банку зазначена особа 
не володіє. Обґрунтування змін у персональному складі: рішення Спо-
стережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК». Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Термін призначення не визначено. Інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: директор 
Департаменту каналів продаж в роздрібному бізнесі ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ФОРУМ»; директор Департаменту 
роздрібного бізнесу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 
«ФОРУМ»; заступник начальника Управління організації та супроводжен-
ня роздрібного бізнесу Публічного акціонерного товариства «Державний 
експортно-імпортний банк»; заступник Голови Правління, член Правління 
ПАТ «БАНК «ЮНІСОН»; Заступник Голови Правління Публічного акціо-
нерного товариства «Банк «Форвард».

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 Д.П. Яковлєв

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 25.07.2017

(дата) 
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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 - пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво «СмIлянСЬКий машиноБУдIвний 
Завод»

2. Код за ЄДРПОУ - 14313725
3. Місцезнаходження - 20700, м.Смiла, вулиця Незалежностi (Ленiна), 67
4. Міжміський код, телефон та факс - 04733-44378 04733-43374
5. Електронна поштова адреса - smz@smela.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - smilamash.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

В звязку з приведенням статуту Товариства у вiдповiднiсть до Закону 
про акцiонернi товариства стосовно чисельностi Наглядової ради на по-
зачергових загальних зборах акцiонерiв вiдбулося дообрання членiв На-
глядової ради. Жовноватюк Олексiй Миколайович позачерговими загаль-
ними зборами акцiонерiв вiд 20.07.2017 р. обраний членом Наглядової 
ради на термiн згiдно до Статуту Товариства. Повна назва посади - член 
Наглядової ради. Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних 

данних. Володiє часткою 0.00017 % статутного капiталу, що складає 
0.00023 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Протягом останнiх 
5 рокiв обiймав посаду адвоката, помiчника народного депутату України. 
Непогашена судимiсть за корисливi або посадовi злочини вiдсутня.

В звязку з приведенням статуту Товариства у вiдповiднiсть до Закону 
про акцiонернi товариства стосовно чисельностi Наглядової ради на по-
зачергових загальних зборах акцiонерiв вiдбулося дообрання членiв 
Наглядової ради. Куценко Вiкторiя Олександрiвна позачерговими за-
гальними зборами акцiонерiв вiд 20.07.2017 р. обрана членом Наглядо-
вої ради Товариства на термiн згiдно до Статуту Товариства. Повна 
назва посади - член Наглядової ради. Особа не надала згоди на опри-
люднення паспортних данних. Володiє часткою 0.00017 % статутного 
капiталу, що складає 0.00023 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. 
Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду: спецiалiст по дистрiбьюцiї у 
ВАТ «Карлсберг Груп» з 2006 по 2012 р, з 2012 р працює приватним 
пiдприємцем.

Непогашена судимiсть за корисливi або посадовi злочини вiдсутня.
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
 О.С.Милько 20.07.2017

Інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії з цінних паперів 21.07.2017 р. 

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - приватне аКцIонерне 
товариСтво «фIнанСова КомпанIя «аГроХолдIнГ 
полIССя»

2. Код за ЄДРПОУ - 34882646
3. Місцезнаходження - 01032, мiсто Київ, Жилянська, буд 114, оф. 6
4. Міжміський код, телефон та факс - 0443328941 0443328941
5. Електронна поштова адреса - agro2@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - agroholdingpolissya.com.ua
7. Вид особливої інформації - Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. текст повідомлення

Повiдомляємо, що згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
Емiтента, станом на облiкову дату 30.06.2017 року, який був отриманий 

25.07.2017 року, вiдбулась змiна вiдомостей про власникiв акцiй, яким на-
лежить 10 % i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента. Згiдно даних 
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, пакет власника акцiй - 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
ФОНД «СКЛО- IНВЕСТ», iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 33097992, 
мiсцезнаходження якого: 01042, м.Київ, бульвар Марiї Приймаченко, буди-
нок 1/27 , в порiвняннi з даними реєстру станом на облiкову дату 01.03.2017 р. 
зменшився з 104 550 000 штук (51 %) до 96 54 0000 штук (47,092682 %) голо-
суючих акцiй Товариства.Загальна кiлькiсть акцiй вiдповiдає кiлькостi голо-
суючих акцiй.

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 Бойко Роман Миколайович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.07.2017
(дата)

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «атп-1»
2. Код за ЄДРПОУ 
03746384
3. Місцезнаходження 
01013 м.Київ вул. Промислова, 1
4. Міжміський код, телефон та факс 
044 285-73-91 044 285-63-87
5. Електронна поштова адреса 
atp1@atp1.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.atp1.kiev.ua

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

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

II. текст повідомлення 
1).Пакет власника акцій фізичної особи Коренюка А.М. Зменшився та 

складає 0 штук простих іменних акцій, що становить 0% голосуючих акцій 
(до змін було 675100 штук простих іменних акцій, що становить 17,117487% 
голосуючих акцій)

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

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

2.
Директор ПАТ «АТП-1» Куденко Віталій Григорович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 24.07.2017

(дата) 

Емітент (ЄДРПОУ), вид, 
тип та/або клас акцій

Кількість акцій, що 
належать компанії 

«АГРОАЛЬЯНС 
ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД

Кількість акцій, що належать 
афілійованим особам компанії 
«АГРОАЛЬЯНС ІНТЕРНЕШНЛ 

ЛТД

Кількість акцій, які «АГРО-
АЛЬЯНС ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД 

має намір придбати

Кількість акцій на компанії 
«АГРОАЛЬЯНС ІНТЕРНЕШНЛ 
ЛТД та афілійованих особах за 

наслідками придбання
шт % простих 

акцій
Найменування 

або П.І.Б.
шт % простих 

акцій
шт % простих акцій шт % простих акцій

ПрАТ «Березинський КХП» 
(00955221), акція проста 
бездокументарна іменна

0 0 0 0 0 7348887 94.2818 7348887 94.2818

На вимогу ст.64 Закону України «Про акціонерні товариства»,  
«аГро алЬянС Інтернешнл лтд» 

(реєстраційний но мер 1466466, Британські Віргінські острови) повідом-

ляє про намір придбати пакет акцій Приватного акціонерного товариства 
«Березинський комбінат хлібопродуктів», який з урахуванням належних 
їй та афілійованим особам акцій становитиме значний пакет:
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до відома акціонерів  
публічного акціонерного товариства «атп-1»!

Відповідно до рішення, прийнятого наглядовою радою (протокол від 
«14» липня 2017 року № 14072017), 31 серпня 2017 року відбудуться 
позачергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товари-
ства «АТП-1» (код за ЄДРПОУ 03746384; місцезнаходження: 01013, Укра-
їна, м. Київ, вул. Промислова,1). 

Адреса проведення зборів: 01013, Україна, м. Київ, вул. промисло-
ва, 1, І – поверх, у приміщенні «Класу безпеки руху №1».

Початок зборів о 15 год. 00 хв. 
Перелік питань проекту порядку денного та проекти рішень:
1. «обрання лічильної комісії, обрання голови та секретаря поза-

чергових загальних зборів, затвердження регламенту зборів» 
проект рішення:
1) Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександро-

вича, Членом Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича, Чле-
ном Лічильної комісії Бойко Марію Володимирівну.

2) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосуван-
ня: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної 
комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам 
бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюле-
тенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціоне-
рам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом 
бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх 
підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою 
радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить 
позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Прото-
колі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

3) Обрати Головою зборів Панченка Анатолія Валерійовича, Секрета-
рем зборів Бондаренка Станіслава Вікторовича.

4) Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 
10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові 
зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представ-
ника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/за-
уваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням 
ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку 
денного – бюлетенями.

2. «Прийняття рішення про припинення повноважень членів 
наглядової ради Товариства» 

проект рішення:
Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: 
• Гріншпона Михайла Петровича; 
• Бондаренко Станіслава Вікторовича; 
• Марісова Євгена Олександровича;
• Панченко Анатолія Валерійовича;

• Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київмісь-
кбуд». 

3. «Обрання членів наглядової ради Товариства» пропонувати 
зборам, такий проект рішення:

проект рішення:
До складу наглядової ради Товариства обрати:

п.І.п кандидата та/або повна 
назва юридичної особи

Кількість, тип та/або клас акцій, 
що належать кандидату

Рощенко Максим Миколайович 337550 штук простих іменних акцій 
ПАТ «АТП-1»

Савченко Юрій Миколайович 337550 штук простих іменних акцій 
ПАТ «АТП-1»

Бондаренко Станіслав Вікторо-
вич

523697 штук простих іменних акцій 
ПАТ «АТП-1»

Панченко Анатолій Валерійович 608985 штук простих іменних акцій 
ПАТ «АТП-1»

Катриченко Юрій Олексійович 
(представник акціонера Приватне 
акціонерне товариство «Холдин-
гова компанія «Київміськбуд»)

1183176 штук простих іменних акцій 
ПАТ «АТП-1»

На власному веб-сайті Товариства www.ATP1.KIEV.UA, розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного, а також інша інформація щодо зборів акціонерів. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах 
буде проводитись 31 серпня 2017 року з 14 год. 00 хв. до 14 год. 50 хв. 
за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації участі у загальних 
зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та 
довіреність на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів 
товариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Пере-
лік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 
складатиметься станом на 24 годину 25.08.2017 р.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного, можна ознайомитись особисто за адресою: 01013, Україна, 
м. Київ, вул. Промислова, 1, 4 – поверх, кімната №7, у робочі дні, робо-
чий час до дати проведення загальних зборів, а в день проведення 
загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами мож-
на особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних 
зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є 
Директор ПАТ «АТП-1» Куденко Віталій Григорович. Телефон для до-
відок: (044) 285-63-87 

директор пат «атп-1»  Куденко в.Г.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «атп-1»

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  
«вернУм БанК»

2. Код за ЄДРПОУ 36301800
3. Місцезнаходження 02094 м. Київ пр. Юрія Гагаріна, 17-В
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 559-23-18 (044) 559-23-18
5. Електронна поштова адреса info@vernumbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації vernumbank.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

24 липня 2017 року Спостережною радою ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (про-
токол №124), враховуючи вимоги ст. 42 Закону України «Про банки та бан-
ківську діяльність», прийнято рiшення призначити радника Голови Спосте-
режної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Панченка Євгена Анатолійовича на 
посаду Голови Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» з дати надання письмової 
згоди на це Національним банком України. Продовжити Заступнику Голови 
Правління Савчуку Олександру Миколайовичу виконання повноважень 

Голови Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» до погодження НБУ Панченка Є. А. 
на посаду Голови Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК». Панченко Є.А. не воло-
діє часткою в статутному капіталi емітента, непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років Панчен-
ко Є.А. займав такі посади: Національний банк України – старший економіст 
відділу нагляду за державними та системноважливими банками першого 
управління нагляду Департаменту банківського нагляду, старший фахівець 
відділу нагляду за великими банками управління нагляду за великими бан-
ками Департаменту банківського нагляду, старший фахівець відділу нагля-
ду за діяльністю банків 2-ї групи управління нагляду за банками 1 та 2 групи 
Департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банків-
ського нагляду, головний фахівець відділу нагляду за діяльністю банків 
2-ї групи управління нагляду за банками 1 та 2 групи Департаменту пруден-
ційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду; ПАТ «КБ 
«УФС» - начальник управління активних і документарних відділення «Київ-
ська обласна дирекція ПАТ «КБ «УФС»; ПАТ «Аграрний комерційний банк» 
- начальник управління кредитування. Посадова особа згоди на розкриття 
паспортних даних не надавала. Особу призначено на строк до припинення 
повноважень.

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

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

2.
В.о. Голови Правління Савчук О.М.

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

(дата) 
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шановні акціонери! 
пат «УКрСоцБанК»  

повідомляє підсумки голосування  
з питань порядку денного позачергових  

Загальних Зборів акціонерів пат «УКрСоцБанК», 
що відбулись 18 липня 2017 року.

Всього для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «УКР-
СОЦБАНК» було зареєстровано 13 акціонерів (їх представників) із загальною 
кількістю простих (голосуючих) акцій 165 316 419 811 штук. Зареєстровані 
для участі в позачергових Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК» 
акціонери сукупно є власниками 99,91 % голосуючих акцій.

Інформація щодо підсумків голосування з питань порядку денного поза-
чергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК», що відбулись 
18.07.2017 року, надана нижче у вигляді кількості голосів, що були віддані 
«За», «Проти» прийняття рішення з відповідного питання, «Утримались» 
від голосування або «Не голосували» з такого питання або які не врахову-
вались при підрахунку голосів у зв’язку з недійсністю бюлетенів для голо-
сування, а також у вигляді відсотків від загальної кількості голосів акціоне-
рів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах 
Акціонерів.

питання 1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних Зборів 
Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК». 

Вирішили: Обрати лічильну комісію в складі 8-ми осіб: голова лічильної 
комісії – Рудєв М.М., члени лічильної комісії: Рубанко О.О., Главатських В.В., 
Хуторна О.В., Овсюхно С.М., Бекенштейн Т.І., Кучеренко Ю.В., Антюхов Б.В. 
Повноваження обраного складу лічильної комісії діють до обрання її нового 
складу на наступних Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Підсумки голосування: «За» – 165 316 418 811 голосів або 
99,9999993951 %; «Проти» – 0 голосів або 0 %; «Утримались» – 1000 голосів 
або 0.0000006049 %; «Не голосували» – 0 голосів або 0 % ; «Недійсні» – 
0 голосів або 0 %.

питання 2. Обрання Голови позачергових Загальних Зборів Акціонерів 
ПАТ «УКРСОЦБАНК». 

Вирішили: Обрати Головою позачергових Загальних Зборів Акціонерів 
ПАТ «УКРСОЦБАНК» Директора Юридичного департаменту ПАТ «УКРСОЦ-
БАНК» Бороненко Вікторію Юріївну.

Підсумки голосування: «За» – 165 316 418 811 голосів або 
99,9999993951 %; «Проти» – 0 голосів або 0 % ; «Утримались» – 1 000 голо-
сів або 0.0000006049 %; «Не голосували» – 0 голосів або 0 %; «Недійсні» – 

0 голосів або 0 %.
питання 3. Обрання секретаря позачергових Загальних Зборів Акціоне-

рів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Вирішили: Обрати секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів 

ПАТ «УКРСОЦБАНК» начальника відділу консультування, контрактів та 
спеціальних проектів Управління загально-правової підтримки Юридичного 
департаменту ПАТ «УКРСОЦБАНК» Кирилову Ядвігу Романівну.

Підсумки голосування: «За» – 165 316 418 811 голосів або 
99,9999993951 %; «Проти» – 0 голосів або 0 % ; «Утримались» – 1 000 голо-
сів або 0.0000006049 %; «Не голосували» – 0 голосів або 0 %; «Недійсні» – 
0 голосів або 0 %.

питання 4. Затвердження регламенту позачергових Загальних Зборів 
Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Вирішили: Затвердити регламент позачергових Загальних Зборів Акціо-
нерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Підсумки голосування: «За» – 165 316 338 811 голосів або 
99,9999510031 %; «Проти» – 80 000 голосів або 0,0000483920 % ; «Утрима-
лись» – 1 000 голосів або 0,0000006049 %; «Не голосували» – 0 голосів або 
0 %; «Недійсні» – 0 голосів або 0 %.

питання 5. Внесення змін та доповнень до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» шляхом затвердження його в 
новій редакції.

Вирішили: 5.1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК», виклавши його в новій 
редакції 

5.2. Голові Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК» Савощенко Тамарі Юріївні 
підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «УКРСОЦБАНК» та здійснити заходи щодо:

- погодження нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» з Національним банком України;

- державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» відповідно до вимог чинного законо-
давства України.

Підсумки голосування: «За» – 165 315 660 914 голосів або 
99,9995409428 %; «Проти» – 709 321 голос або 0,0004290687 % ; «Утрима-
лись» – 49 576 голосів або 0,0000299866 %; «Не голосували» – 0 голосів або 
0 %; «Недійсні» – 0 голосів або 0 %.

Голова позачергових Загальних Зборів акціонерів 
пат «УКрСоцБанК» в.Ю. Бороненко
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
I. Загальні відомості

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

2. Код за ЄДРПОУ: 14360570
3. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, Грушевського, 1д
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 7163450 -
5. Електронна поштова адреса: jurij.jakovenko@privatbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://privatbank.ua/ua/about/mana-
gement/corp/

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

II. Текст повідомлення
1. На пiдставi Протоколу засiдання № 25 Наглядової ради ПАТ КБ

"ПРИВАТБАНК", проведеного 20 липня 2017 року, було прийнято рiшення
про припинення з 24 липня 2017р. повноваження Голови Правлiння ПАТ
КБ "ПРИВАТБАНК" Шлапака Олександра Вiталiйовича (посадовою осо-
бою не надано згоду на розкриття паспортних даних). Пiдставою такого
рiшення є отримання 23.06.2017 р. Головою Наглядової ради заяви вiд
Голови Правлiння Банку Шлапака О.В. Посадова особа не володiє час-
ткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб
вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Особа пере-
бувала на посадi з 20.12.2016. Замiсть особи, повноваження якої припи-
нено, виконуючою обов'язки Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
призначено з 25 липня 2017р. Пахачук Галину Данилiвну.

2. На пiдставi Протоколу засiдання № 25 Наглядової ради ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК", проведеного 20 липня 2017 року, призначено з 25 липня
2017р. виконуючою обов'язки Голови Правлiння Банку Пахачук Галину
Данилiвну (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних
даних). Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у
персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинно-
го законодавства України. Особу обрано до обрання Наглядовою радою
Голови Правлiння Банку. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом ос-
таннiх п'яти рокiв: помiчник Мiнiстра вiддiлу пiдготовки виступiв та презен-
тацiй Департаменту забезпечення дiяльностi Мiнiстра Мiнiстерства Фi-
нансiв України, директор Департаменту боргової та мiжнародної фiнансо-
вої полiтики Мiнiстерства Фiнансiв України, директор Департаменту бор-
гової полiтики Мiнiстерства Фiнансiв України, Заступник Голови Правлiння
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

3. На пiдставi Протоколу засiдання № 25 Наглядової ради ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК", проведеного 20 липня 2017 року, припинено повноважен-
ня Корпоративного секретаря ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Страхової Вiкторiї
Костянтинiвни (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспор-
тних даних). Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi
банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi
до чинного законодавства України. Особа перебувала на посадi з
17.01.2017. Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не приз-
начено.

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

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

2. Найменування посади Виконуюча обов'язки Голови Правління
Банку Пахачук Г.Д. 25.07.2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів
акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТРАНСМАШ" (надалі ПрАТ "ТРАНСМАШ").

Місцезнаходження товариства: Україна, 49000,  м. Дніпро, вул. Моло-
догвардійська, буд. 17

Шановні акціонери!
ПрАТ "ТРАНСМАШ" повідомляє Вас, що 05 вересня 2017 року о

10:00 годині за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Молодогвардійська,
буд. 17, Актовий зал заводоуправління ПрАТ "ТРАНСМАШ",  відбу-
дуться Загальні збори ПрАТ "ТРАНСМАШ".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах 05 вересня 2017 року буде здійснюватися з 9:00 год. до 9:45 год. за
адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 17, Актовий
зал заводоуправління  ПрАТ "ТРАНСМАШ".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три)
робочих днів до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на
24:00 годину 30.08.2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товарис-

тва.
3. Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "ТРАНСМАШ" шляхом перетворення (реорганізації) в ТО-
ВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСМАШ".

4. Про затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення
перетворення.

5. Про затвердження оцінки та умов викупу акцій в акціонерів, які голо-
сували проти рішення про припинення (перетворення) акціонерного това-
риства в товариство з обмеженою відповідальністю.

6. Про припинення повноважень Правління ПрАТ "ТРАНСМАШ".
7. Про призначення комісії з припинення (перетворення) ПрАТ "ТРАН-

СМАШ" та визначення її повноважень.
8. Про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки в статут-

ному капіталі правонаступника.
Адреса веб-сторінки товариства, на якій розміщена інформація з про-

ектами рішень щодо питань включених до проекту порядку денного поза-
чергових загальних зборів: - www.t-mash.dp.ua. Під час підготовки до за-
гальних зборів акціонери товариства мають можливість ознайомитися з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, у робочі дні до 05 вересня 2017 року (включно) з понеділка по п`ят-
ницю з 8.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 11.30 год. до 12.00 год.)
за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 17, 3-й по-
верх заводоуправління, кабінет головного бухгалтера. Відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з документами посадова особа - голов-
ний бухгалтер Гаркуша Світлана Григорівна. 05 вересня 2017 року ознай-
омлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі
у загальних зборах товариства, а також у місці проведення загальних збо-
рів товариства. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі
паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право
представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно
з вимогами чинного законодавства. 

Телефон для довідок (056) 790-98-72,  Панасенко Еліна Олександрів-
на.

Голова Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" Сатуновский В.М. 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА  "ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ"

ПРАТ "ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ", місцезнаходження: 61057, м. Харків, вул. Го-
голя, буд. 6/8,  повідомляє про проведення позачергових загальних зборів
акціонерів, які відбудуться 30 серпня 2017 року о 11.00 за адресою: м.
Харків, вул. Гоголя, буд. 6/8.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 10.00.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

10.50. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 24.08.2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів Товариства. 
3. Затвердження звіту Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ" про виконання рішень загальних
зборів акціонерів від 29.05.2017 року.

4. Затвердження передавального акту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ" у зв'язку з його припиненням шляхом пе-

ретворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГО-
ТЕЛЬ ЧІЧІКОВ".

5. Про визначення особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повнова-
ження щодо підписання установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ" - правонаступника ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ". 

6. Про вчинення дій для завершення процедури припинення ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ" шляхом перет-
ворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОТЕЛЬ
ЧІЧІКОВ".

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, ак-
ціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: м. Харків,  вул.  Го-
голя, буд. 6/8 у робочі дні та робочий час, в день проведення позачергових
загальних зборів - за місцем їх проведення. Адреса власного web-сайту, на
якому розміщена  інформація  з  проектами  рішень  щодо  кожного  питан-
ня, включеного до  проекту  порядку  денного: www.chichikov-hotel.com.ua.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова комісії з припинення В. І. Котвіцька

До уваги акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕК-
ТНО - КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

"ЕНЕРГОПРОЕКТ"
(далі - ВАТ XI "Енергопроект", Товариство), код ЄДРПОУ 14078902,
місцезнаходження товариства: Україна, 61003, м. Харків, проспект

Московський, 10/12.
Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів

ВАТ XI "Енергопроект" (далі - позачергові загальні збори).
Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних збо-

рів: Україна, 61003, м. Харків, проспект Московський, 10/12, 5 поверх,
(актова зала).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників
акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 12 серпня 2017
року, з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин. 

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 12
серпня 2017 року об 11 годині 30 хвилин. Дата складення переліку ак-
ціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, вста-
новлена 08 серпня 2017 року (станом на 24 годину). Відповідно до вимог
частини 4 статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства" затвер-
джено порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ XI
"Енергопроект".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів То-

вариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Това-

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

гальних зборів Товариства.
4. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-гос-

подарської діяльності Товариства за 2009-2016 рр. та прийняття рішення
за наслідками його розгляду.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2009 р., 2010 р., 2011 р.,
2012 р., 2013 р., 2014 р., 2015 р., 2016 р.

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяль-

ності Товариства у 2009-2016 рр., в тому числі затвердження розміру річ-
них дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, від-
повідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у
2009-2016 р р.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження но-
вої редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства відповідно  до
вимог Закону України "Про акціонерні товариства", в тому числі зміною
найменування відкрите акціонерне товариство "Харківський науково-дос-
лідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" на  публіч-
не акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-
конструкторський інститут "Енергопроект". 

9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
10. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з

членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів з членами Наглядової ради.

11. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з
членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

12. Про припинення повноважень (відкликання) Голови правління То-
вариства.

13. Про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження
Голови правління Товариства. 

14. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.
Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно ма-

ти при собі паспорт або довіреність на право участі у позачергових за-
гальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України
(для представників юридичних та фізичних осіб). 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного позачергових загальних зборів, акціонери ВАТ XI "Енергопроект"
можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлен-
ня до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім су-
боти та неділі), з 09 години 30 хвилин до 14 години 30 хвилин (обідня пе-
рерва з 11 години 45 хвилин до 12 години 30 хвилин), за адресою 61003,
м.Харків, проспект Московський, 10/12, кімната № 225. А в день прове-
дення позачергових загальних зборів - також у місці їх проведення з 10 го-
дини 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є  началь-
ник юридичного відділу Шеховцова В.С., спеціаліст з корпоративного пра-
ва Пакулов С.М.  Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація що-
до кожного з питань, включених до проекту порядку денного www.ener-
goproekt.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДІПРОЗАВОДТРАНС"

(код за ЄДРПОУ 01095927, місцезнаходження 61052, м.Харків, вул.
Енгельса, 29-А) повідомляє про проведення позачергових загальних збо-
рів, які відбудуться 14 серпня 2017 року о 10-30 за адресою: м.Харків,
вул. Енгельса, буд. 29-А, актова зала. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про передачу повноважень лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Реєстрація учасників: з 10.00 до 10.25 у день та за місцем проведення

зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах,
складається станом на 24 годину 08.08.2017. Особі, яка прибула для
участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю
особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого зако-
нодавства. До дати проведення загальних зборів ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
можна за місцезнаходженням товариства (м. Харків, вул. Енгельса, 29-А,
бухгалтерія). Відповідальна особа - головний бухгалтер Аулова Ю.Г., а в
день проведення зборів - за місцем проведення зборів. Адреса власного
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного: www.gzt-pro-
ject.com. Акції власників, які не уклали договори про обслуговування ра-
хунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та го-
лосуванні на загальних зборах акціонерів враховуватися не будуть!
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
I. Загальні відомості

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

2. Код за ЄДРПОУ: 14360570
3. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, Грушевського, 1д
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 7163450 -
5. Електронна поштова адреса: jurij.jakovenko@privatbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://privatbank.ua/ua/about/mana-
gement/corp/

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

II. Текст повідомлення
1. На пiдставi Протоколу засiдання № 25 Наглядової ради ПАТ КБ

"ПРИВАТБАНК", проведеного 20 липня 2017 року, було прийнято рiшення
про припинення з 24 липня 2017р. повноваження Голови Правлiння ПАТ
КБ "ПРИВАТБАНК" Шлапака Олександра Вiталiйовича (посадовою осо-
бою не надано згоду на розкриття паспортних даних). Пiдставою такого
рiшення є отримання 23.06.2017 р. Головою Наглядової ради заяви вiд
Голови Правлiння Банку Шлапака О.В. Посадова особа не володiє час-
ткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб
вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Особа пере-
бувала на посадi з 20.12.2016. Замiсть особи, повноваження якої припи-
нено, виконуючою обов'язки Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
призначено з 25 липня 2017р. Пахачук Галину Данилiвну.

2. На пiдставi Протоколу засiдання № 25 Наглядової ради ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК", проведеного 20 липня 2017 року, призначено з 25 липня
2017р. виконуючою обов'язки Голови Правлiння Банку Пахачук Галину
Данилiвну (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних
даних). Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у
персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинно-
го законодавства України. Особу обрано до обрання Наглядовою радою
Голови Правлiння Банку. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом ос-
таннiх п'яти рокiв: помiчник Мiнiстра вiддiлу пiдготовки виступiв та презен-
тацiй Департаменту забезпечення дiяльностi Мiнiстра Мiнiстерства Фi-
нансiв України, директор Департаменту боргової та мiжнародної фiнансо-
вої полiтики Мiнiстерства Фiнансiв України, директор Департаменту бор-
гової полiтики Мiнiстерства Фiнансiв України, Заступник Голови Правлiння
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

3. На пiдставi Протоколу засiдання № 25 Наглядової ради ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК", проведеного 20 липня 2017 року, припинено повноважен-
ня Корпоративного секретаря ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Страхової Вiкторiї
Костянтинiвни (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспор-
тних даних). Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi
банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi
до чинного законодавства України. Особа перебувала на посадi з
17.01.2017. Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не приз-
начено.

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

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

2. Найменування посади Виконуюча обов'язки Голови Правління
Банку Пахачук Г.Д. 25.07.2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів
акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТРАНСМАШ" (надалі ПрАТ "ТРАНСМАШ").

Місцезнаходження товариства: Україна, 49000,  м. Дніпро, вул. Моло-
догвардійська, буд. 17

Шановні акціонери!
ПрАТ "ТРАНСМАШ" повідомляє Вас, що 05 вересня 2017 року о

10:00 годині за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Молодогвардійська,
буд. 17, Актовий зал заводоуправління ПрАТ "ТРАНСМАШ",  відбу-
дуться Загальні збори ПрАТ "ТРАНСМАШ".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах 05 вересня 2017 року буде здійснюватися з 9:00 год. до 9:45 год. за
адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 17, Актовий
зал заводоуправління  ПрАТ "ТРАНСМАШ".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три)
робочих днів до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на
24:00 годину 30.08.2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товарис-

тва.
3. Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "ТРАНСМАШ" шляхом перетворення (реорганізації) в ТО-
ВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСМАШ".

4. Про затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення
перетворення.

5. Про затвердження оцінки та умов викупу акцій в акціонерів, які голо-
сували проти рішення про припинення (перетворення) акціонерного това-
риства в товариство з обмеженою відповідальністю.

6. Про припинення повноважень Правління ПрАТ "ТРАНСМАШ".
7. Про призначення комісії з припинення (перетворення) ПрАТ "ТРАН-

СМАШ" та визначення її повноважень.
8. Про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки в статут-

ному капіталі правонаступника.
Адреса веб-сторінки товариства, на якій розміщена інформація з про-

ектами рішень щодо питань включених до проекту порядку денного поза-
чергових загальних зборів: - www.t-mash.dp.ua. Під час підготовки до за-
гальних зборів акціонери товариства мають можливість ознайомитися з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, у робочі дні до 05 вересня 2017 року (включно) з понеділка по п`ят-
ницю з 8.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 11.30 год. до 12.00 год.)
за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 17, 3-й по-
верх заводоуправління, кабінет головного бухгалтера. Відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з документами посадова особа - голов-
ний бухгалтер Гаркуша Світлана Григорівна. 05 вересня 2017 року ознай-
омлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі
у загальних зборах товариства, а також у місці проведення загальних збо-
рів товариства. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі
паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право
представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно
з вимогами чинного законодавства. 

Телефон для довідок (056) 790-98-72,  Панасенко Еліна Олександрів-
на.

Голова Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" Сатуновский В.М. 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА  "ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ"

ПРАТ "ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ", місцезнаходження: 61057, м. Харків, вул. Го-
голя, буд. 6/8,  повідомляє про проведення позачергових загальних зборів
акціонерів, які відбудуться 30 серпня 2017 року о 11.00 за адресою: м.
Харків, вул. Гоголя, буд. 6/8.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 10.00.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

10.50. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 24.08.2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів Товариства. 
3. Затвердження звіту Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ" про виконання рішень загальних
зборів акціонерів від 29.05.2017 року.

4. Затвердження передавального акту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ" у зв'язку з його припиненням шляхом пе-

ретворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГО-
ТЕЛЬ ЧІЧІКОВ".

5. Про визначення особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повнова-
ження щодо підписання установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ" - правонаступника ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ". 

6. Про вчинення дій для завершення процедури припинення ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ" шляхом перет-
ворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОТЕЛЬ
ЧІЧІКОВ".

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, ак-
ціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: м. Харків,  вул.  Го-
голя, буд. 6/8 у робочі дні та робочий час, в день проведення позачергових
загальних зборів - за місцем їх проведення. Адреса власного web-сайту, на
якому розміщена  інформація  з  проектами  рішень  щодо  кожного  питан-
ня, включеного до  проекту  порядку  денного: www.chichikov-hotel.com.ua.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова комісії з припинення В. І. Котвіцька

До уваги акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕК-
ТНО - КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

"ЕНЕРГОПРОЕКТ"
(далі - ВАТ XI "Енергопроект", Товариство), код ЄДРПОУ 14078902,
місцезнаходження товариства: Україна, 61003, м. Харків, проспект

Московський, 10/12.
Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів

ВАТ XI "Енергопроект" (далі - позачергові загальні збори).
Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних збо-

рів: Україна, 61003, м. Харків, проспект Московський, 10/12, 5 поверх,
(актова зала).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників
акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 12 серпня 2017
року, з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин. 

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 12
серпня 2017 року об 11 годині 30 хвилин. Дата складення переліку ак-
ціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, вста-
новлена 08 серпня 2017 року (станом на 24 годину). Відповідно до вимог
частини 4 статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства" затвер-
джено порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ XI
"Енергопроект".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів То-

вариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Това-

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

гальних зборів Товариства.
4. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-гос-

подарської діяльності Товариства за 2009-2016 рр. та прийняття рішення
за наслідками його розгляду.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2009 р., 2010 р., 2011 р.,
2012 р., 2013 р., 2014 р., 2015 р., 2016 р.

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяль-

ності Товариства у 2009-2016 рр., в тому числі затвердження розміру річ-
них дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, від-
повідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у
2009-2016 р р.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження но-
вої редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства відповідно  до
вимог Закону України "Про акціонерні товариства", в тому числі зміною
найменування відкрите акціонерне товариство "Харківський науково-дос-
лідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" на  публіч-
не акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-
конструкторський інститут "Енергопроект". 

9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
10. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з

членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів з членами Наглядової ради.

11. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з
членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

12. Про припинення повноважень (відкликання) Голови правління То-
вариства.

13. Про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження
Голови правління Товариства. 

14. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.
Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно ма-

ти при собі паспорт або довіреність на право участі у позачергових за-
гальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України
(для представників юридичних та фізичних осіб). 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного позачергових загальних зборів, акціонери ВАТ XI "Енергопроект"
можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлен-
ня до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім су-
боти та неділі), з 09 години 30 хвилин до 14 години 30 хвилин (обідня пе-
рерва з 11 години 45 хвилин до 12 години 30 хвилин), за адресою 61003,
м.Харків, проспект Московський, 10/12, кімната № 225. А в день прове-
дення позачергових загальних зборів - також у місці їх проведення з 10 го-
дини 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є  началь-
ник юридичного відділу Шеховцова В.С., спеціаліст з корпоративного пра-
ва Пакулов С.М.  Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація що-
до кожного з питань, включених до проекту порядку денного www.ener-
goproekt.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДІПРОЗАВОДТРАНС"

(код за ЄДРПОУ 01095927, місцезнаходження 61052, м.Харків, вул.
Енгельса, 29-А) повідомляє про проведення позачергових загальних збо-
рів, які відбудуться 14 серпня 2017 року о 10-30 за адресою: м.Харків,
вул. Енгельса, буд. 29-А, актова зала. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про передачу повноважень лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Реєстрація учасників: з 10.00 до 10.25 у день та за місцем проведення

зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах,
складається станом на 24 годину 08.08.2017. Особі, яка прибула для
участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю
особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого зако-
нодавства. До дати проведення загальних зборів ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
можна за місцезнаходженням товариства (м. Харків, вул. Енгельса, 29-А,
бухгалтерія). Відповідальна особа - головний бухгалтер Аулова Ю.Г., а в
день проведення зборів - за місцем проведення зборів. Адреса власного
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного: www.gzt-pro-
ject.com. Акції власників, які не уклали договори про обслуговування ра-
хунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та го-
лосуванні на загальних зборах акціонерів враховуватися не будуть!

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента 

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

1. Повне найменування 
емітента 

приватне аКцIонерне 
товариСтво 
«УКрторГСтройматерIали»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

05468794

3. Місцезнаходження 
емітента

65033 м.Одеса вул.Онежська,буд.5

4. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

(0482) 329075 (0482) 329075

5. Електронна поштова 
адреса емітента 

utsmodessa@emitent.net.ua

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

utsmodessa.informs.net.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким 
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих 
акцiй

2. текст повідомлення
Дата зміни відсутня. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює 

облік права власності на акції в депозитарній системі 24.07.2017 р. Частка 
акціонера «Фізична особа» у загальній кількості акцій змінилася з 75.361% 
до 18.842%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій 
змінилася з 78.37996% до 19.596%. 

Дата зміни відсутня. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює 
облік права власності на акції в депозитарній системі 24.07.2017 р. Частка 
акціонера «Фізична особа» у загальній кількості акцій змінилася з 5,024% 
до 42.704%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій 
змінилася з 5.226% до 44.415%. 

Дата зміни відсутня. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює 
облік права власності на акції в депозитарній системі 24.07.2017 р. Частка 
акціонера «Фізична особа» у загальній кількості акцій змінилася з 4,335% 
до 23.174%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій 
змінилася з 4.508% до 24.103%. 

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

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

3.2. Найменування посади.
т.в.о. Голови Правлiння ____________ Мкртумян Лiпарiт Едiкович
   М.П.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №139, 26 липня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

10

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 ТОВАРИ-

СТВО «БАНК ФАМIЛЬНИЙ»
2. Код за ЄДРПОУ - 20042839
3. Місцезнаходження - 03039, м.Київ, пр-т 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 використовується 

емітентом для розкриття інформації - www.fbank.com.ua
7. Вид особливої інформації - Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

21.07.2017 Спостережною радою банку прийнято рiшення (Протокол 

Спостережної ради №44/2017 вiд 21.07.2017) про надання згоди на вчинен-
ня значного правочину на розмiщення коштiв банку у депозитнi сертифiкати 
Нацiонального банку України 21.07.2017 строком на 14 днiв. Ринкова вартiсть 
майна, що є предметом правочину, 70000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 290289 тис.грн.. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
24.11%.

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 Володимирiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П.
21.07.2017

(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «БанК фамIлЬний»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «пІдГаєцЬКа аГропромтеХнІКа». 
2. Код за ЄДРПОУ: 00907355. 3. Місцезнаходження: 48000, Тернопільська 
обл., м. Підгайці, вул. Шевченка, 64. 4. Міжміський код, телефон - факс: 
(03542) 2-11-72(03542) 2-11-72. 5. Електронна поштова адреса: pidhaytsi_
agropromtehnika@reyestr.com.ua Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: aptpidg.
reyestr.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення 
емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства 
за рішенням вищого органу емітента або суду

II. текст повідомлення
На позачергових загальних зборах акцiонерiв, якi проводились 25.07.2017 

(надалi - Збори) прийнято рiшення (протокол № 1 вiд 25.07.2017) про при-
пинення Приватного акцiонерного товариства «Підгаєцька Агропромтехніка» 
(далi - Товариство) шляхом перетворення. Кiлькостi голосiв «за» – 893149 
голосiв, що складає 100 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 
для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 
Кiлькiсть голосiв «проти» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцiй. Причини такого рiшення: в зв'язку з 
необхiднiстю спрощення процедури прийняття управлiнських рiшень i змен-
шення адмiнiстративно-господарських витрат, пов'язаних з обслуговуванням 
такої органiзацiйно-правової форми, як приватне акцiонерне товариство. 
Спосiб припинення Товариства: перетворення. Повне найменування юри-
дичної особи - правонаступника: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Підгаєцька Агропромтехніка». Розмiр статутного капiталу товариства - 

правонаступника становитиме 325420,00грн. Активи та зобов'язання Това-
риства передаються до правонаступника, згiдно з передавальним актом. 
Порядок та умови обмiну акцiй Товариства на частки товариства - право-
наступника: Акцiї Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки 
товариства - правонаступника та розподiляються серед його учасникiв. При 
перетвореннi Товариства всi акцiонери (їх правонаступники), акцiї яких не 
будуть викупленi, стають засновниками (учасниками) пiдприємницького 
товариства -правонаступника. Розподiл часток створюваного Товариства з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «Підгаєцька Агропромтехніка» - правонаступ-
ника вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було 
мiж акцiонерами у статутному капiталi Товариства, що перетворюється. 
Одна акція Приватного акціонерного товариства «Підгаєцька Агропромтех-
ніка» номінальною вартістю 0,25 грн. дорівнює розміру частки у сумі 0,25 грн. 
в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Підгаєцька Агропромтехніка» 
(співвідношення - 1:1). Розмір частки учасника (у сумарному виразі) у Това-
ристві з обмеженою відповідальністю «Підгаєцька Агропромтехніка» до-
рівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у ста-
тутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Підгаєцька 
Агропромтехніка», до перетворення. Розмір частки (у відсотках) кожного 
учасника у статутному капіталі Товариства, що перетворюється, дорівнює 
розміру його частки (у відсотках) у Товаристві з обмеженою відповідальніс-
тю «Підгаєцька Агропромтехніка», що створюється шляхом перетворення.

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

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

Голова комісії з припинення Товариства ___________ О.П. Керницький
             (підпис) 
             М.П.  25.07.2017

На виконання вимог статті 82 Закону України «Про акціонерні това-
риства» Приватне акціонерне товариство «Підгаєцька Агропромтехніка» 
(далі – Товариство), місцезнаходження: 48000, Україна, Тернопіль-
ська обл., Підгаєцький р-н, м. Підгайці, вул. Шевченка,64, повідомляє, 
що на позачергових загальних зборах акціонерів 25 липня 2017 року 
прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення 
у Товариство з обмеженою відповідальністю «Підгаєцька Агропромтех-
ніка». При перетворенні усе майно, права та обов’язки Товариства, що 
припиняється шляхом перетворення, передаються до його правонас-
тупника – Товариства з обмеженою відповідальністю «Підгаєцька Агро-
промтехніка», згідно з передавальним актом. Обрано комісію з при-
пинення Товариства, якій доручено виконувати всі необхідні дії щодо 
перетворення Товариства відповідно до вимог чинного законодавства 
України. Вимоги кредиторів приймаються комісією з припинення Това-
риства, яка здійснює свою діяльність за місцезнаходженням Товариства, 
і задовольняються протягом 2 місяців з дня оприлюднення, в порядку 

встановленому Міністерством юстиції України, повідомлення про рі-
шення щодо припинення Товариства. Згідно чинного законодавства, 
кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами за-
стави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення 
про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою 
про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення 
виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, 
дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором 
та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між 
Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернеться у ви-
щевказаний строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, 
що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо 
зобов'язань перед ним. Перетворення Товариства не може бути за-
вершеним до задоволення вимог, заявлених кредиторами. 

Голова комісії з припинення Товариства Керницький О.П.,  
тел.: (097) 668 90 93.

приватне аКцІонерне товариСтво «пІдГаєцЬКа аГропромтеХнІКа»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, 
(044) 4983816, 
(044) 4983815
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство 
«пирятинський сирзавод»

2. Код за ЄДРПОУ: 00446865
3. Місцезнаходження: 37000, Пирятин, Сумська, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: /044/280-27-22 (05358) 2-86-57
5. Електронна поштова адреса: v.korolyuk@milkalliance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://milkalliance.com.ua/entr_pyrjatyn-
info.php

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

II. текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiвакцiонерiв АТ «Пирятинський сирзавод», 

оформленим Протоколом вiд 21.07.2017 року надано згоду на вчинення 
значних правочинiв, а саме: на укладання будь-яких договорiв про змiну до 
Договору про надання банкiвських послуг № 155-240 CL, що є правочином 
про об’єднання, викладення в новiйредакцiї та у формi єдиного документа 

наступних договорiв: Кредитного договору № 240 CL вiд 05.10.2012 року, 
Договору про вiдкриття акредитиву № 155 CL вiд 28.10.2011 року, з 
Публiчнимакцiонерним товариством «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 
14361575).

Ринкова вартiсть майна що є предметом правочину, визначена вiдповiдно 
до законодавства становить 125 000 000,00 грн. (сто двадцять п'ять мiльйонiв 
гривень, 00 коп.)

Вартiстьактивiвемiтента за даними останньої рiчноїфiнансовоїзвiтностi 
становить 437 026,00 тис. грн.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 335 039 063 шт, кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 1 335 039 063 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»: 1 335 039 063 шт. «про-
ти» прийняття рiшення: 0 шт. голосуючих акцiй.

Додатковiкритерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством вiдсутнi.

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 комiсiї з припинення (перетворення) Бартошак Володимир 

Анатолiйович
  (підпис)(ініціали та прізвище керівника)
  М.П.   21.07.2017

приватне аКцІонерне товариСтво «пирятинСЬКий СирЗавод»

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 "Бетонмаш"

2. Код за ЄДРПОУ 00240052
3. Місцезнаходження 84105 м.Слов`янськ, Донецька обл.  

вул.Солодiлова, б.1
4. Міжміський код, 
телефон та факс

0626 63-55-15 06262 3-83-71

5. Електронна поштова 
адреса

urist@betonmash.com

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використову-
ється емітентом для 
розкриття інформації

http://betonmash.com/download?language=uk

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість

II. текст повідомлення
24.07.2017 року Наглядова рада приватного акцiонерного товариства 

«БЕТОНМАШ» прийняла рiшення (Протокол № 8) про надання згоди на 
вчинення товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть (далi – 
правочин):

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно 
до законодавства: 890210,40 грн. (загальна вартiсть товару, що буде по-
ставлена згiдно умов договору № 3005/5-15-11683 вiд 24.07.2017р.). Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 81307 тис.
грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(у вiдсотках): 1,09%

Згiдно з чинним законодавством України вимоги щодо розкриття 
iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю не застосову-
ються до ПрАТ «Бетонмаш». 

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненi правочину та ознаки 
заiнтересованостi: вiдповiдно до статтi 71 Закону України «Про акцiонернi 
товариства» член наглядової ради Товариства, є головою наглядової ради 
ПрАТ «Дружкiвський завод металевих виробiв».

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 Флерко Максим Миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.07.25
(дата)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцІонерне 
товариСтво "Київ-
днIпровСЬКе 
мIЖГалУЗеве 
пIдприємСтво промиС-
ловоГо ЗалIЗниЧноГо 
транСпортУ"

2. Код за ЄДРПОУ 04737111
3. Місцезнаходження 02092 м.Київ вул. Алма-Атинська, 37
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 574-14-18 (044) 568-87-96

5. Електронна поштова 
адреса

ks@mppzt.com.ua

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

II. текст повідомлення
Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 19.07.2017 року №247 

(вхiдний №149/1/17 вiд 21.07.2017) внесено змiни до персонального скла-
ду ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Київ-Днiпровське МППЗТ». Виведено зi складу 
ревiзiйної комiсiї Товариства Кравчук Марину Володимирiвну. На посадi пе-
ребувала з 31.10.2016 року. Згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но. Часткою в статутному капiталi не володiє, непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має. Пакетом акцiй не володiє. 100 % 
акцiй належить державi в особi Мiнiнфраструктури.

Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 19.07.2017 року №247 
(вхiдний №149/1/17 вiд 21.07.2017) внесено змiни до персонального складу 
ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Київ-Днiпровське МППЗТ». Введено до складу 
ревiзiйної комiсiї Товариства головного державного фiнансового iнспектора 
вiддiлу взаємодiї з правоохороними органами Пiвнiчного офiсу Держаудит-
служби Мельника Сергія Вікторовича строком на 5 рокiв. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє, не-
погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Пакетом 
акцiй не володiє. 100 % акцiй належить державi в особi Мiнiнфраструктури.

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 Скорик Олександр Вiталiйович
В.о. голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.07.24
(дата)
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приватне аКцІонерне товариСтво «КиївСЬКа фаСУвалЬно-
КартонаЖна фаБриКа» (місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Во-
линська,40) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
Товариства (далі – загальні збори), які скликаються в порядку, визначеному 
ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»:

місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів – м. Київ, 
вул. Генерала алмазова, 18/7, оф. 208.

дата та час проведення загальних зборів – 28 серпня 2017 року о 
10 годині 00 хвилин;

час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах – з 9:15 год. до 9:45 год. 28 серпня 2017 року;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 19 серпня 2017 року.

проект порядку денного:
1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення за-

гальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення 
бюлетенів для голосування.

2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3) Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2013 - 2016 роки та визначення основних напрям-
ків діяльності Товариства на 2017 рік, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 

4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 - 2016 роки, прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту. 

5) Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2013 - 2016 роки, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

6) Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2013 - 2016 
роки.

7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-
ства за 2013 - 2016 роки.

8) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 
9) Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є 

заінтересованість.
10) Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Това-

риства.
11) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12) Припинення повноважень Ревізора Товариства.
13) Обрання Ревізора Товариства.
З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та 

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Генерала 
Алмазова, 18/7, оф.208 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 13-00 години 
за попереднім записом по тел. /044/ 284-54-57 та у день проведення за-
гальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайом-
лення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загаль-

них зборів Генеральний Директор Товариства Цибульський Юрій 
Васильович. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: www.kfkf.com.ua

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у 
письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України 
«Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що по-
свідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує 
особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законо-
давства.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)

найменування показника

період

Звітний попе-
редній

2016 2015 2014 2013 2012
Усього активів 339 352 352 353 347
Основні засоби 1419 1642 1915 2199 2543
Довгострокові фінансові 
інвестиції

- 25 25 25 25

Запаси 10096 9786 9512 8773 10338
Сумарна дебіторська заборго-
ваність

10969 4042 9672 6627 9307

Грошові кошти та їх еквіваленти - 1 3601 1 12
Нерозподілений прибуток 94 780 78 (1132) 1005
Власний капітал 3559 3559 3559 3559 3559
Статутний капітал 2361 2361 2361 2361 2361
Довгострокові зобов'язання 7189 7189 7189 7189 7189
Поточні зобов'язання 16281 18926 18499 18116 18500
Чистий прибуток (збиток) 125 780 616 (988) (1566)
Середньорічна кількість акцій 
(шт.)

1400 1400 1400 1400 1400

Кількість власних акцій, 
викуплених протягом періоду 
(шт.)

- - - - -

Загальна сума коштів, 
витрачених на викуп власних 
акцій протягом 
періоду

- - - - -

Чисельність працівників на 
кінець періоду (осіб)

1 2 2 2 2

наглядова рада прат «КиївСЬКа фаСУвалЬно-КартонаЖна 
фаБриКа»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«КиївСЬКа фаСУвалЬно-КартонаЖна фаБриКа»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне то-
вариСтво «пІдГаєцЬКа аГропромтеХнІКа». 2. Код за 
ЄДРПОУ: 00907355. 3. Місцезнаходження: 48000, Тернопільська обл., м. Під-
гайці, вул. Шевченка, 64. 4. Міжміський код, телефон - факс: (03542) 2-11-72 
(03542) 2-11-72. 5. Електронна поштова адреса: pidhaytsi_agropromtehnika@
reyestr.com.ua Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: aptpidg.reyestr.com.ua. 7. Вид осо-
бливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.07.2017 

(Протокол №1 вiд 25.07.2017) припинено повноваження:
- на посаді голови комісії з припинення Товариства Керницького Олега 

Петровича, в зв’язку із відміною рішень позачергових загальних зборів ак-
ціонерів від 29.12.2015 (протокол № б/н). Фізична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капiталi 
58,54%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Перебував на посадi з 29.12.2015 по 24.07.2017;

- на посаді члена комісії з припинення Товариства Пилипів Надії Воло-
димирівни, в зв’язку із відміною рішень позачергових загальних зборів акці-
онерів від 29.12.2015 (протокол № б/н). Фізична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капiталi 0,31%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебува-
ла на посадi з 29.12.2015 по 24.07.2017;

- на посаді члена комісії з припинення Товариства Іваськевича Саверія 
Саверійовича, в зв’язку із відміною рішень позачергових загальних зборів 
акціонерів від 29.12.2015 (протокол № б/н). Фізична особа не надала згоди 

на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капiталi 
0,15%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Пе-
ребував на посадi з 29.12.2015 по 24.07.2017.

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.07.2017 
(Протокол №1 вiд 25.07.2017) обрано:

- на посаду голови комісії з припинення Керницького Олега Петровича 
(фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володіє 
часткою в статутному капіталі 58,54%. Протягом останніх п’яти років обіймав 
посади: голови правління Товариства, голови комісії з припинення Товари-
ства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, 
на який обрано особу: до завершення перетворення Товариства;

- на посаду члена комісії з припинення Пилипів Надію Володимирівну 
(фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володіє 
часткою в статутному капіталі 0,31%. Протягом останніх п’яти років обійма-
ла посади: головний бухгалтер Товариства, член комісії з припинення Това-
риства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: до завершення перетворення Товариства;

- на посаду члена комісії з припинення Товариства Іваськевич Саверія Са-
верійовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Володіє часткою в статутному капіталі 0,15%. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п’яти років: член комісії з припинення Товариства. 
Строк, на який обрано особу: до завершення перетворення Товариства.

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

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

Голова комісії з припинення Товариства  _________  О.П. Керницький
 (підпис) 
 М.П.  25.07.2017
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повІдомлення
про виникнення особливої інформації

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:

приватне аКцІонерне товариСтво
«КомпанІя КиївенерГоХолдинГ»

2. Код за ЄДРПОУ: 34239322
3. Місцезнаходження: 03083, м. Київ, 

проспект Науки, 54-б
4. Міжміський код, телефон та факс: Тел. +38067 209 98 59
5. Електронна поштова адреса: kyiveh@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації:

http://kievenergoholding.com.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб 
емітента

2. тест повідомлення
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 

21.07.2017 припинено повноваження:
1. Голови наглядової ради Корнійця Сергія даровича, представника 

акціонера Товариства територіальної громади міста Києва в особі Департа-
менту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє паке-
том акцій Товариства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями 
Товариства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей 
за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 29.04.2011.

2. Члена наглядової ради Гудзя андрія анатолійовича, представни-
ка акціонера Товариства територіальної громади міста Києва в особі Де-
партаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє 
пакетом акцій Товариства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акці-
ями Товариства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 29.04.2011.

3. Члена наглядової ради міщенко лідії антонівни, представника 
акціонера Товариства територіальної громади міста Києва в особі Департа-
менту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє паке-
том акцій Товариства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями 
Товариства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей 
за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 29.04.2011.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 
21.07.2017 обрано до складу Наглядової ради Товариства на строк, визна-
чений законодавством та Статутом Товариства:

1. Гудзя андрія анатолійовича, представника акціонера Товариства 
територіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної 
власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства у 
розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями Товариства не володіє. 
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини. Місця роботи та посади за попередні 5 років: з грудня 2010 року 
по цей час - головний спеціаліст фінансового відділу, заступник начальника 
Головного управління – начальник управління приватизації та оформлення 
прав власності, заступник начальника Головного управління – начальник 
управління приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу ко-
мунальної власності Головного управління комунальної власності м. Києва 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад-
міністрації), яке 02.01.2013 перейменовано у Департамент комунальної 
власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), заступник директора Департаменту – на-
чальник управління приватизації, корпоративних прав, формування і роз-
поділу комунальної власності, директор Департаменту комунальної влас-
ності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

2. пантелеєва петра олександровича, представника акціонера Това-
риства територіальної громади міста Києва в особі Департаменту кому-
нальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Това-
риства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями Товариства не 
володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини. Місця роботи та посади за попередні 5 років: з 2010 до 
2014 року працював у сфері житлово-комунального господарства міста Ки-
єва, з квітня по серпень 2014 року – голова Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації, з серпня 2014 року по теперішній час – за-
ступник голови Київської міської державної адміністрації.

3. Каждан Юлію романівну, представника акціонера Товариства Артіо 
Глобал Інвесторс Лтд (Artio Global Investors Ltd) реєстраційний номер ком-
панії згідно законодавства Сполученого Королівства Великої Британії та 
Північної Ірландії 7851499, що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 

24, 982615 % (377 000 000 штуки). Акціями Товариства не володіє. Посадо-
ва особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочи-
ни. Місця роботи та посади за попередні 5 років: 02.2005-09.2012 року - То-
вариство з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА ФІРМА «КАЖДАН 
ТА ПАРТНЕРИ», директор, юрист, з 06.2013 по теперішній час Товариство 
з обмеженою відповідальністю «КІНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР «ЕРСТЕ ХУНД».

Рішенням Наглядової ради Товариства від 21.07.2017 Пантелеєва Пе-
тра Олександровича було обрано з 21.07.2017 Головою Наглядової ради 
Товариства.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 
21.07.2017 припинено повноваження:

1. Голови ревізійної комісії романенко нiни павлiвни, представника 
акціонера Товариства територіальної громади міста Києва в особі Департа-
менту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє паке-
том акцій Товариства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями 
Товариства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей 
за корисливі та посадові злочини. Перебувала на посаді з 29.04.2011.

2. Члена ревізійної комісії Кравчука олексiя олеговича, представ-
ника акціонера Товариства територіальної громади міста Києва в особі Де-
партаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє 
пакетом акцій Товариства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акці-
ями Товариства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 29.04.2011.

3. Члена ревізійної комісії Гайнової оксани Карлiвни, представника 
акціонера Товариства територіальної громади міста Києва в особі Департа-
менту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє паке-
том акцій Товариства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями 
Товариства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей 
за корисливі та посадові злочини. Перебувала на посаді з 29.04.2011.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 
21.07.2017 обрано до складу Ревізійної комісії Товариства на строк, визна-
чений законодавством та Статутом Товариства:

1. романенко нiну павлiвну, представника акціонера Товариства те-
риторіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної влас-
ності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 
60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями Товариства не володіє. Посадо-
ва особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочи-
ни. Місця роботи та посади за попередні 5 років: з лютого 2011 року заступ-
ник начальника відділу приватизації та інвестицій управління приватизації 
та оформлення прав власності, з листопада 2012 року начальник відділу 
приватизації управління приватизації, корпоративних прав, формування і 
розподілу комунальної власності Головного управління комунальної влас-
ності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), яке з 02.01.2013 перейменовано у Департамент 
комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), з 28.04.2016 управління прива-
тизації, корпоративних прав, формування і розподілу комунальної власнос-
ті Головного управління комунальної власності м. Києва перейменовано в 
управління приватизації та корпоративних прав.

2. нестеренко анну вікторівну, представника акціонера Товариства 
територіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної 
власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства у 
розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями Товариства не володіє. 
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини. Місця роботи та посади за попередні 5 років: з листопада 2011 
року по червень 2014 року головний спеціаліст відділу продажу акцій на 
аукціонах Управління біржової діяльності та проведення аукціонів Департа-
менту біржової діяльності та інформаційних технологій Фонду державного 
майна України з червня 2014 року головний спеціаліст відділу приватизації 
управління приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу ко-
мунальної власності Департаменту комунальної власності м. Києва вико-
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції), з 28.04.2016 управління приватизації, корпоративних прав, 
формування і розподілу комунальної власності Головного управління кому-
нальної власності м. Києва перейменовано в управління приватизації та 
корпоративних прав.

3. Члена ревізійної комісії Гайнову оксану Карлiвну, представника ак-
ціонера Товариства територіальної громади міста Києва в особі Департаменту 
комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товари-
ства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями Товариства не воло-
діє. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини. Місця роботи та посади за попередні 5 років:

приватне аКцІонерне товариСтво «КомпанІя КиївенерГоХолдинГ»
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рынок акций Украины начал торговую 
неделю ростом

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в по-
недельник выросли: индикатор «Украинской биржи» (УБ) 
повысился на 0,78% – до 1089,89 пункта, индекс ПФТС – 
на 0,01%, до 284,34 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,7 млн грн, в том числе 
акциями 6,5 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 275 млн грн, в том 
числе акциями – 0,29 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги «Дон-
бассэнерго» (+13,43%) и «Центрэнерго» (+0,56%).

Снизились в цене акции Райффайзен Банка Аваль 
(-0,47%), «Мотор Сичи» (-0,37%) и «Укрнафты» 
(-0,04%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(+0,22%) и «Мотор Сичи» (-0,3%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
понедельник снизился на 0,13% – до 618,13 пункта при 
объеме торгов 5,8 млн злотых (41 млн грн).

В «индексной корзине» худшую динамику показали 
бумаги Coal Energy (-7,69%), KSG Agro (-5,11%) и «Ово-
стара» (-3,77%).

Выросли в цене акции «Агротона» (+6,52%) и «Астар-
ты» (+3,83%).

приватБанк и ProZorro.продажи заключили 
соглашение о сотрудничестве  

в реализации активов
Государственный ПриватБанк и общественная орга-

низация Transparency International Украина подписали 
договор об использовании электронной торговой систе-
мы ProZorro.Продажи.

«Prozorro.Продажи уже работают над продажей не-
профильных активов «Укрнафти», «Укртранснафты», 
«Нафтогаза», Энергоатома, Укрэнерго, «Укргазвыдобу-
вання». К проэкту присоединился и Нацбанк. Теперь ис-
пользовать все преимущества сможет и ПриватБанк», – 
цитирует пресс-служба первого заместителя министра 

экономического развития и торговли (МЭРТ) Максима 
Нефедова.

В сообщении отсутствует уточнение, какие именно ак-
тивы будут выставляться на продажу. Как уточнили 
агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе Pro-
Zorro. Продажи, это будет определено после заверше-
ния технической подготовки документации.

По словам бывшего корпоративного секретаря При-
ватБанка Виктории Страховой, разработанные ранее 
положения предусматривали продажу имущества банка 
одновременно через «Систему электронных торгов аре-
стованным имуществом» (СЕТАМ), Prozorro.Продажи.

«Наблюдательный совет банка 23 июня должен был 
рассмотреть вопрос утверждения перечня имущества 
для продажи. Но мы его отложили, в том числе и до того 
момента, когда будут внесены изменения в положение, 
предусматривающие возможность банка работать одно-
временно с несколькими площадками», – написала 
В. Страхова на своей страничке в соцсети «Фейсбук».

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство 
по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка круп-
нейшими из которых на тот момент были Игорь Коло-
мойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о на-
ционализации этого крупнейшего на украинском рынке 
финучреждения. Государство получило 100% в его капи-
тале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 
116,8 млрд грн. 

Электронная система ProZorro.Продажи изначально 
была создана для реализации активов неплатежеспо-
собных банков. Спонсором разработки системы высту-
пил Western NIS Enterprise Fund: проект реализуется на 
принципах системы электронных закупок ProZorro при 
поддержке МЭРТ, Фонда гарантирования вкладов физи-
ческих лиц, Transparency International Украина и Нацио-
нального банка Украины.

Сетам подписал договор о реализации 
активов приватБанка

Государственное предприятие (ГП) «Система элек-
тронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ) 

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1.1. приватне аКцIонерне товариСтво Iм. шев-
ЧенКа, 1.2. ЄДРПОУ емітента: 02800182, 1.3.Місцезна-ходження : 19604, 
Черкаський р-н, с.Червона Слобода, вул.Чкалова,13,7, 1.4.Телефон та факс 
емітента: 097-350-58-29, 1.5.Електронна поштова адреса емітента: 
02800182@at24.com.ua 1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко-
во використовується емітентом для розкриття інформації: shevchenkorpt.
at24.com.ua , 1.7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб 
емітента 2.Текст Повідомлення: 

Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства (протокол № б/н вiд 
22.07.2016р.) у зв’язку iз закiнченням термiну обрання на посаду припиненi 
повноваження: Директор – Зiнченко Андрiй Iванович, згоди посадової особи 

на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, не володiє 
часткою в статутному капiталi. Перебував на посадi з 22.07.2016р., по 
21.07.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства (протокол № б/н вiд 
21.07.2017р.) у зв’язку з переобранням директора Товариства обрано: Ди-
ректор - Зiнченко Андрiй Iванович згоди посадової особи на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, не володiє часткою в ста-
тутному капiталi. Попередньо займав посади: рибовод ПрАТ iм.Шевченка, 
директор ПрАТ iм. Шевченка. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Особа повторно обрана на посаду директора. 
Строк дiї повноважень 2 роки - до 20.07.2019р.Особа, вказана нижче, під-
тверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає,що 
вона несе відповідальність згідно законодавства: Директор: Зінченко А.І.

01.03.2011 – 25.11.2012 начальник аналітичного відділу Головного управ-
ління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), 26.11.2012 – 27.04.2016 за-
ступник начальника управління орендних відносин та звітності комунальних 
підприємств – начальник відділу звітності комунальних підприємств Голов-
ного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з 02.01.2013  – 
Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), 28.04.2016 по цей 
час заступник начальника фінансово-економічного управління – начальник 

фінансово-аналітичного відділу Департамент комунальної власності м. Ки-
єва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації).

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.

Генеральний директор 
прат «Компанія Київенергохолдинг» _____________в.С. найдюк
     м.п.

дата: 24.07.2017
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подписало официальный договор с ПАО КБ «Приват-
Банк» (Киев) о реализации его активов на электронных 
аукционах, сообщается в пресс-релизе СЕТАМ.

«Мы официально выиграли тендер на продажу акти-
вов и подписали соответствующий договор. Теперь ожи-
даем списки активов для выставления их на нашей пло-
щадке», – цитируется в сообщении генеральный 
директор ГП «СЕТАМ» Виктор Вишнев.

Как ранее сообщал В.Вишнев, в рамках сотрудниче-
ства СЕТАМ и ПриватБанка планируется выставить на 
продажу около 2 тыс. объектов, в числе которых – горно-
лыжный курорт «Буковель» в с.Поляница (Ивано-
Франковская обл.), тренировочная база и стадион фут-
больного клуба «Днепр», а также несколько крупных 
бизнес-центров, в частности, в Днепре.

Подобное сотрудничество СЕТАМ ведет с Ощадбан-
ком, Укргазбанком, Укрэксимбанком, ожидается также 
привлечение ВТБ Банка.

СЕТАМ заработала в экспериментальном режиме с 
1 мая 2014 года в некоторых областях, с августа того же 
года эксперимент был расширен на территорию всей 
Украины. Распоряжением №212-р от 11 марта 2015 года 
Кабинет министров по результатам эксперимента ввел 
продажу арестованного имущества на электронных тор-
гах на постоянной основе по всей территории страны.

Главной целью ГП «СЕТАМ» является реализация госпо-
литики в сфере организации принудительного исполнения 
решений судов и других органов или должностных лиц.

С начала администрирования системы ГП «СЕТАМ» в 
ней было реализовано 19 тыс. лотов общей стоимостью 
2,96 млрд грн, средний рост стартовой цены лотов со-
ставил 10%. Количество лотов, реализованных с приро-
стом цены – 55%.

Как сообщал В.Вишнев, в первом квартале 2017 года 
объем реализованного СЕТАМ имущества вырос в 
1,7 раза по сравнению с первым кварталом 2016 года – до 
386 млн грн, а количество проданных лотов – в 1,8 раза, 
до 3,762 тыс. Согласно прогнозам министра юстиции 
Украины Павла Петренко, СЕТАМ по результатам 2017 
года может удвоить показатель реализации имущества по 
сравнению с 2016 годом, увеличив его до 4 млрд грн.

Страны еС сэкономили почти 1 трлн евро 
за 9 лет благодаря политике ецБ

Государства Европейского союза сэкономили почти 
1 трлн евро за последние девять лет благодаря полити-
ке низких процентных ставок Европейского центрально-
го банка (ЕЦБ), говорится в отчете Бундесбанка.

Наибольшую выгоду от такой денежно-кредитной по-
литики, позволяющей платить меньше за обслуживание 
госдолга, получила Италия. В 2008-2016 годах страна 
сэкономила сумму, равную 10,5% ВВП за прошлый год. 
Практически такие же показатели были отмечены у Ни-
дерландов, Франции, Австрии и Бельгии.

Чуть более низкий размер экономии у Германии – 7,5% 
ВВП по итогам 2016 года, отмечает Deutsche Welle.

«Продолжающаяся политика низких процентных ста-
вок и в будущем сыграет позитивную роль в государ-
ственных финансах», – отметили эксперты ЦБ ФРГ.

Вместе с тем они советуют правительствам готовить-
ся к изменениям ДКП в сторону ужесточения и к повы-
шению ставок.

Экономисты повысили оценки роста ввп 
Китая на III и IV кварталы

Экономисты повысили прогнозы роста китайского ВВП 
на третий и четвертый кварталы 2017 года после того, как 
результаты первого полугодия превысили ожидания.

Оценка роста ВВП Китая в годовом выражении в июле-
сентябре улучшена с 6,6% до 6,7%, в октябре-декабре – 
с 6,5% до 6,6%, свидетельствуют данные опроса 57 эко-
номистов, проведенного агентством Bloomberg.

В январе-июне китайская экономика прибавила 6,9%, ее 
объем составлял около 38,15 трлн юаней ($5,6 трлн), по дан-
ным Государственного статистического управления КНР.

Респонденты ожидают постепенного усиления инфля-
ции в Китае до 1,8% в III квартале и 2% в IV квартале. 
Кроме того, они рассчитывают, что Народный банк Китая 
(ЦБ страны) не будет менять денежно-кредитную поли-
тику в ближайшие месяцы.
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