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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-

ра фондового ринку, що відбулося 30 листопада 2017 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Про заборону розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку ТОВ «КУА 
«ОЗОН»

прийнято рішення

2. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку на 2017 рік і Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку на 2017 рік

прийнято рішення

3. Щодо погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження пра-
вил здійснення діяльності Експортно-кредитного агентства зі страхування від комерційних та 
некомерційних ризиків, а також перестрахування»

прийнято рішення
без зауважень

4. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій серій Z1, A2 ПрАТ «Позняки-Жил-
Буд», що пропонуються для публічного розміщення

прийнято рішення

5. Щодо реєстрації випуску акцій Публічного акціонерного товариства «2 ремонтний завод 
засобів зв’язку»

прийнято рішення

6. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного акціонер-
ного товариства «ПРОМВИБУХ»

прийнято рішення

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ
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ІНФоРмаЦІйНІ ПовІдомлеННя та 
НовиНи НКЦПФР

НКЦПФР повідомляє про дематеріалізацію
Департаментом Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку у Східному регіоні на підставі розпо-
рядження уповноваженої особи Комісії, директора Де-
партаменту НКЦПФР у Східному регіоні Степанової В.С. 
№ 27-СХ-3-ЗС від 30.11.2017 року, згідно з пунктом 5 

розділу І Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реє-
страцію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у 
зв’язку зі зміною найменування емітента та/або забезпе-
ченням існування іменних цінних паперів у бездокумен-
тарній формі, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 
2013 року № 736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 22.05.2013 року за № 802/23334, відповідно до 
документів, наданих відкритим акціонерним товари-
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ством «аГРоФІРма «СтаСІ» (місцезнаходження: 
38541, Полтавська обл., Диканський район, село Стасі, 
код за ЄДРПОУ: 00857924), замінено свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій від 19 квітня 2000 року, реєстра-
ційний № 21/16/1/00, видане Полтавським територіаль-
ним управлінням ДКЦПФР, у зв’язку з забезпеченням 
існування іменних цінних паперів у бездокументарній 
формі; дата видачі заміненого свідоцтва – 30 листопада 
2017 року.

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843 (зі змінами), підпункту а) пункту 3 роз-
ділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23.04.2013р. №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013р. за №822/23354 (зі змінами), та відповідно 
до документів, наданих Публічним акціонерним товари-
ством «ФІНЕКСБАНК», 03038, м. Київ, вул. Миколи Грін-
ченка, буд.4, літ. Б, код за ЄДРПОУ: 20021524, на скасу-
вання реєстрації випуску акцій у зв’язку з ліквідацією 
акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску 
акцій Публічного акціонерного товариства «ФІНеК-
СБаНК». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Пу-
блічного акціонерного товариства «ФІНЕКСБАНК» від 
30 серпня 2011 року №431/1/11, видане Державною комі-

сією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі: 
29 грудня 2011 року, анульовано – розпорядження 
№398-КФ-С-а від 29 листопада 2017 року.

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, із змінами, п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013  року 
за №822/23354, із змінами та доповненнями, відповідно 
до документів, наданих ПрАТ «Безпека», код за ЄДРПОУ: 
14369163, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, оф. 40, на 
скасування реєстрації випуску акцій у зв`язку з перетво-
ренням акціонерного товариства, скасовано реєстрацію 
випуску акцій Прат «Безпека». Свідоцтво про реєстра-
цію випуску акцій ПрАТ «Безпека» від 12.02.2001 року 
№59/10/1/2001, видане 13.12.2010 року територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку в м. Києві та Київській області, анульова-
но  – розпорядження № 399-КФ-С-а від 29 листопада 
2017 року.

01.12.2017 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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИ-
ЄМСТВО "ПЕРЛИНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 00182702
3. Місцезнаходження: 51400, мiсто Павлоград, вулиця Терьошкiна, бу-

динок,4
4. Міжміський код, телефон та факс: (05632) 61177 (05632) 61177
5. Електронна поштова адреса: perl@perlyna.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://perlyna.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Наградський Анатолiй Дмитрович - звiльнено з посади директора з
30.11.2017 р. за згодою сторiн, згiдно з п. 1 ст. 36 КЗпП України. Рiшення
прийнято Нагрядовою радою ПрАТ "ТВП "Перлина" - протокол № 7/17-НР
вiд 30.11.2017 р. Вказанi змiни у персональному складi вiдбулися у зв'яз-
ку зi звiльненням особи, яка обiймала цю посаду. Звiльнена посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, ак-
цiями Товариства не володiє. Перебував на посадi з 31.05.2011 р. Поса-
дова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Насонов Iгор Юрiйович - призначено на посаду директора з 30.11.2017
р. Рiшення прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ТВП "Перлина" - Протокол
№ 7/17-НР вiд 30.11.2017 р. Змiни у персональному сладi посадових осiб
вiдбулися у зв'язку зi звiльненням особи, яка обiймала посаду та прий-
няттям на цю посаду iншої особи. Посадова особа непогашеної судимос-
тi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Товариства не воло-
дiє. Призначено на посаду директора на три роки. Протягом останнiх
п'яти рокiв обiймав наступнi посади: в.о. директора ПП "ДОН-ЗГМ"до
18.01.2016 року, заступник директора ПП "Сфера" з 18.01.2016 р. по
15.05.2017 р., директор ТОВ "Фарба Трейд Профешнл" з 22.03.2017 р. по
теперiшнiй час. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних.

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

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

2. Найменування посади
Директор Наградський Анатолiй Дмитрович 

30.11.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ" 

ідентифікаційний код 19157046, місцезнаходження (юридична адреса)
якого 49030, м.Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 46, далі Товарис-
тво, повідомляє  про проведення позачергових загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться 27 грудня  2017 року о 11.00 год. за адресою: м. Дніп-
ро, вул. Ярослава Мудрого, буд. 53,  2-й поверх

Проект порядку  денного:
1. Обрання лічильної комісії позачергових  загальних зборів акціонерів

та припинення її повноважень.
2. Обрання  голови та секретаря позачергових загальних зборів.
3. Затвердження порядку голосування, регламенту роботи позачерго-

вих загальних зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосу-
вання.

4. Надання згоди на прийняття рішення про вчинення правочину із за-
інтересованістю.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в позачергових  за-
гальних  зборах буде проводиться у день та за містом проведення зборів:

м.Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, буд.53, 2-й поверх. Початок реєстрації -
10-30, закінчення реєстрації - 10-50.

Для участі в позачергових  загальних  зборах акціонерам необхідно ма-
ти при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність,
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних  зборах - 24 година 20 грудня  2017 року.

Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайомитись з
документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м.Дніп-
ро, проспект Д.Яворницького, 46, кабінет директора, після надання пись-
мового запиту до Виконавчого органу Товариства. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го - директор Товариства Луніна К.І.

Адреса веб-сайту  товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного поза-
чергових загальних зборів: vidrod.com.ua

Довідки за телефоном: (056) 370-32-13.
Виконавчий орган ПрАТ "Відродження-ЛКІ" 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості: 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

2. Код за ЄДРПОУ: 00954337; 
3. Місцезнаходження: 49033, м. Днiпро, проспект Богдана Хмельниць-

кого, буд. 122; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)789-98-48 (056)789-98-48 
5. Електронна поштова адреса: pat.rozovka@mails.dp.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://rozovka.pat.ua; 
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення 

29.11.2017р. Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання
згоди на вчинення ПАТ "Розiвський елеватор" значного правочину, пред-
метом якого є укладання з ТОВ "Оптiмусагро трейд" Договору поставки
шроту соняшника високопротеїнового тостованого негранульованого/гра-
нульованого, на загальну вартiсть 2 430 000 грн. Ця сума може бути зко-
ригована на +/- 10% згiдно з умовами договору поставки. Вартiсть активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2016р. - 10
946 000 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 22,20%.

29.11.2017р. Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання
згоди на вчинення ПАТ "Розiвський елеватор" значного правочину, пред-
метом якого є укладання з СП ООО "Паркерпласт", Республика Беларусь
Контракту мiжнародної купiвлi-продажу товару: шроту соняшникового нег-
ранульованого/гранульованого високопротеїнового тостованого на за-
гальну вартiсть 84 000,00 доларiв США, що на дату прийняття вiдповiдно-
го рiшення за офiцiйним курсом гривнi до долара США, встановленим На-
цiональним банком України, еквiвалентно 2 257 233,38 грн. Ця сума може
бути зкоригована на +/- 10% згiдно з умовами Контракту. Вартiсть активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2016р. - 10
946 000 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 20,62%.

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

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

Голова правління Конопатенко Максим Олегович 
30.11.17 р.
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Затверджено 
Рішенням Ліквідаційної комісії
ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ–
ФОНД ДИНАМІЧНИЙ» 
Протокол №1 від «29» листопада 2017 року

Повідомлення про розрахунки з учасниками
ЗаКРитоГо НедивеРСиФІКоваНоГо ПайовоГо 

ІНвеСтиЦІйНоГо ФоНду
«ІНвеСтиЦІйНий КаПІтал–ФоНд диНамІЧНий»

Ліквідаційна комісія Закритого недиверсифікованого пайового інвести-
ційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ–ФОНД ДИНАМІЧНИЙ», код за 
ЄДРІСІ 23200299 (далі – Фонд), активи якого перебувають в управлінні То-

вариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами 
«Інвестиційний Капітал Україна» (далі – Товариство), повідомляє про умови 
проведення розрахунків з учасниками Фонду у зв’язку з його ліквідацією.

1. Загальними зборами учасників Товариства 28 листопада 2017 року 
прийнято рішення про ліквідацію Фонду у зв’язку у зв’язку з економічною 
недоцільністю подальшої діяльності Фонду.

2. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду приймаються від 
учасників Фонду в письмовій формі. Заявки на викуп інвестиційних серти-
фікатів можуть бути подані особисто учасниками Фонду або надіслані ре-
комендованим листом за місцезнаходженням Товариства: 01030, м. Київ, 
вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21. Заявки на викуп інвестиційних 
сертифікатів Фонду приймаються протягом 60 (шістдесяти) календарних 
днів з дати опублікування цього повідомлення.

Форми заявок на викуп інвестиційних сертифікатів:
Для фізичних осіб:
"___" ____________ 20__ року

Заявка
на викуп цінних паперів

Прізвище
Ім'я
По батькові
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за 
наявності)
Паспортні дані
Місце реєстрації (за паспортом)
Банківські реквізити
Телефон
Вид цінного папера
Повне найменування інституту спільного інвестування
Кількість цінних паперів
Наявність наміру в проведенні конвертації*

____________
* Заповнюється у випадку ліквідації інституту спільного інвестування закри-
того типу (у разі наявності наміру у проведенні конвертації заповнюється 
словом "так"). 
 ____________
 (підпис)

Для юридичних осіб
"___" ____________ 20__ року

Заявка
на викуп цінних паперів

Повне найменування
Місцезнаходження
Код за ЄДРПОУ
Банківські реквізити
Телефон
Вид цінного папера
Повне найменування інституту спільного інвестування
Кількість цінних паперів
Наявність наміру в проведенні конвертації*

* Заповнюється у випадку ліквідації інституту спільного інвестування за-
критого типу (у разі наявності наміру у проведенні конвертації заповнюєть-
ся словом "так").
 ________________________ ____________ 
____________________
 (посада уповноваженої особи) (підпис) (прізвище, ініціали)

3. Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду.
3.1. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються грошовими коштами.
3.2. Розрахунки з учасниками Фонду починаються 08 лютого 2018 року 

та тривають до завершення розрахунків з усіма учасниками Фонду, але не 
більше 5 робочих днів з дати початку розрахунків.

3.3. У разі якщо до закінчення строку прийому заявок усі учасники та-
кого Фонду подадуть зазначені заявки, строк прийому заявок може бути 
скорочено, а дату початку розрахунків з учасниками Фонду змінено за рі-
шенням Ліквідаційної комісії. 

 Оголошення про зміну дати початку розрахунків з учасниками Фонду 
публікується Ліквідаційною комісією в порядку, встановленому чинним за-
конодавством України.

4.Строк та порядок проведення депонування коштів, які належать 
учасникам Фонду, але не були ними отримані.

4.1. Ліквідаційна комісія протягом семи днів з дати закінчення строку 
розрахунків з учасниками Фонду зобов’язана здійснити депонування суми 
грошових коштів, що залишилася за непред’явленими до викупу в уста-
новлений строк інвестиційними сертифікатами Фонду шляхом:

- укладання договору про відкриття поточного рахунку з банком з подаль-
шим перерахуванням на цей рахунок коштів, що підлягають депонуванню; 

- внесення коштів, що підлягають депонуванню, в порядку, встановле-
ному законодавством, в депозит нотаріуса..

4.2. Сума коштів, що депонується власнику інвестиційних сертифікатів, 
повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп таких інвести-
ційних сертифікатів з метою проведення розрахунків з учасниками, які 
пред’явили до викупу належні їм на праві власності інвестиційні сертифі-
кати Фонду в установлений строк.

5. Проспектом емісії цінних паперів Фонду не передбачена можли-
вість задоволення заяв на конвертацію інвестиційних сертифікатів Фон-
ду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування, активи яких 
перебувають в управлінні Товариства. Під час ліквідації Фонду конверта-
ція інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого ІСІ не здій-
снюється.

6. Ліквідаційна комісія Фонду знаходиться за адресою: 01030, м. Київ, 
вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21.

Контактний телефон Ліквідаційної комісії: (044) 581 08 22.
Розрахунки з учасниками проводяться за адресою: 01030, м. Київ,  

вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21.

Голова ліквідаційної комісії  ведринська І.в.

Затверджено Рішенням Ліквідаційної комісії ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ–ФОНД ДИНАМІЧНИЙ» Протокол №1 від «29» листопада 2017 року
Інформація щодо ліквідації ЗаКРитоГо НедивеРСиФІКо-
ваНоГо ПайовоГо ІНвеСтиЦІйНоГо ФоНду 
 «ІНвеСтиЦІйНий КаПІтал–ФоНд диНамІЧНий», 

порядку та строку пред’явлення кредиторами вимог до нього
Ліквідаційна комісія повідомляє, що 28 листопада 2017 року Загальни-

ми зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ 
УКРАЇНА» прийнято рішення про ліквідацію ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІ-
КОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ–ФОНД ДИНАМІЧНИЙ» (код за ЄДРІСІ 23200299).

Заяви з вимогами кредиторів Закритого недиверсифікованого пайово-
го інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ–ФОНД ДИНАМІЧ-
НИЙ» приймаються протягом 2-х місяців з дати публікації цього оголошен-
ня за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21, 
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА». Телефон для довідок 
(044) 581 08 22.Голова ліквідаційної комісії ведринська І.в.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИ-
ЄМСТВО "ПЕРЛИНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 00182702
3. Місцезнаходження: 51400, мiсто Павлоград, вулиця Терьошкiна, бу-

динок,4
4. Міжміський код, телефон та факс: (05632) 61177 (05632) 61177
5. Електронна поштова адреса: perl@perlyna.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://perlyna.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Наградський Анатолiй Дмитрович - звiльнено з посади директора з
30.11.2017 р. за згодою сторiн, згiдно з п. 1 ст. 36 КЗпП України. Рiшення
прийнято Нагрядовою радою ПрАТ "ТВП "Перлина" - протокол № 7/17-НР
вiд 30.11.2017 р. Вказанi змiни у персональному складi вiдбулися у зв'яз-
ку зi звiльненням особи, яка обiймала цю посаду. Звiльнена посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, ак-
цiями Товариства не володiє. Перебував на посадi з 31.05.2011 р. Поса-
дова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Насонов Iгор Юрiйович - призначено на посаду директора з 30.11.2017
р. Рiшення прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ТВП "Перлина" - Протокол
№ 7/17-НР вiд 30.11.2017 р. Змiни у персональному сладi посадових осiб
вiдбулися у зв'язку зi звiльненням особи, яка обiймала посаду та прий-
няттям на цю посаду iншої особи. Посадова особа непогашеної судимос-
тi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Товариства не воло-
дiє. Призначено на посаду директора на три роки. Протягом останнiх
п'яти рокiв обiймав наступнi посади: в.о. директора ПП "ДОН-ЗГМ"до
18.01.2016 року, заступник директора ПП "Сфера" з 18.01.2016 р. по
15.05.2017 р., директор ТОВ "Фарба Трейд Профешнл" з 22.03.2017 р. по
теперiшнiй час. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних.

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

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

2. Найменування посади
Директор Наградський Анатолiй Дмитрович 

30.11.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ" 

ідентифікаційний код 19157046, місцезнаходження (юридична адреса)
якого 49030, м.Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 46, далі Товарис-
тво, повідомляє  про проведення позачергових загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться 27 грудня  2017 року о 11.00 год. за адресою: м. Дніп-
ро, вул. Ярослава Мудрого, буд. 53,  2-й поверх

Проект порядку  денного:
1. Обрання лічильної комісії позачергових  загальних зборів акціонерів

та припинення її повноважень.
2. Обрання  голови та секретаря позачергових загальних зборів.
3. Затвердження порядку голосування, регламенту роботи позачерго-

вих загальних зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосу-
вання.

4. Надання згоди на прийняття рішення про вчинення правочину із за-
інтересованістю.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в позачергових  за-
гальних  зборах буде проводиться у день та за містом проведення зборів:

м.Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, буд.53, 2-й поверх. Початок реєстрації -
10-30, закінчення реєстрації - 10-50.

Для участі в позачергових  загальних  зборах акціонерам необхідно ма-
ти при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність,
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних  зборах - 24 година 20 грудня  2017 року.

Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайомитись з
документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м.Дніп-
ро, проспект Д.Яворницького, 46, кабінет директора, після надання пись-
мового запиту до Виконавчого органу Товариства. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го - директор Товариства Луніна К.І.

Адреса веб-сайту  товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного поза-
чергових загальних зборів: vidrod.com.ua

Довідки за телефоном: (056) 370-32-13.
Виконавчий орган ПрАТ "Відродження-ЛКІ" 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості: 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

2. Код за ЄДРПОУ: 00954337; 
3. Місцезнаходження: 49033, м. Днiпро, проспект Богдана Хмельниць-

кого, буд. 122; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)789-98-48 (056)789-98-48 
5. Електронна поштова адреса: pat.rozovka@mails.dp.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://rozovka.pat.ua; 
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення 

29.11.2017р. Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання
згоди на вчинення ПАТ "Розiвський елеватор" значного правочину, пред-
метом якого є укладання з ТОВ "Оптiмусагро трейд" Договору поставки
шроту соняшника високопротеїнового тостованого негранульованого/гра-
нульованого, на загальну вартiсть 2 430 000 грн. Ця сума може бути зко-
ригована на +/- 10% згiдно з умовами договору поставки. Вартiсть активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2016р. - 10
946 000 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 22,20%.

29.11.2017р. Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання
згоди на вчинення ПАТ "Розiвський елеватор" значного правочину, пред-
метом якого є укладання з СП ООО "Паркерпласт", Республика Беларусь
Контракту мiжнародної купiвлi-продажу товару: шроту соняшникового нег-
ранульованого/гранульованого високопротеїнового тостованого на за-
гальну вартiсть 84 000,00 доларiв США, що на дату прийняття вiдповiдно-
го рiшення за офiцiйним курсом гривнi до долара США, встановленим На-
цiональним банком України, еквiвалентно 2 257 233,38 грн. Ця сума може
бути зкоригована на +/- 10% згiдно з умовами Контракту. Вартiсть активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2016р. - 10
946 000 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 20,62%.

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

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

Голова правління Конопатенко Максим Олегович 
30.11.17 р.

ТЕЛЕФОНИ  
РЕДАКЦІЇ:   

(044) 5864394 
(044) 4983816 
(044) 4983815
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ПуБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
«ЗвеНиГоРодСЬКий СиРоРоБНий 

КомБІНат»,
(код ЄдРПоу: 00447818)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Звенигородський сироробний комбі-
нат (надалі – «Товариство»), які скликані згідно рішення Наглядової ради 
Товариства від 21 листопада 2017 року.

місцезнаходження товариства: 20200, Черкаська область, м. Звени-
городка, вул. Козачанська, буд. 35а

дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів: 
«21» грудня 2017 року о 14 годині 00 хвилин, за адресою: 20200, Черкась-
ка область, м. Звенигородка, вул. Козачанська, буд. 35 а, в приміщенні ак-
тового залу Товариства.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «21» грудня 
2017 року з 13:00 до 13:50 години за місцем проведення зборів.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «15» грудня 2017 року.

Порядок денний та проекти рішень:
1. обрання лічильної комісії Зборів.
2. обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Зміна типу товариства.
4. Зміна найменування товариства.

5. внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом 
затвердження його в новій редакції.
6. визначення особи, уповноваженої на підписання від імені 
акціонерів Статуту товариства в новій редакції та здійснення дій 
щодо його державної реєстрації.
7. внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства 
шляхом затвердження їх в новій редакції.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для пред-
ставника акціонера, крім паспорта, — довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах або інші документи, що підтверджують повнова-
ження представника, оформлені згідно вимог чинного законодавства України.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезна-
ходженням товариства: 20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Коза-
чанська, буд. 35а, кімната 206 у робочі дні, робочий час Товариства з 8-00 
години до 17-00 години, а також в день проведення зборів – у місці їх прове-
дення з 8:00 год. до 13:50 год. Особою, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами є Теліга Ігор Іванович тел. 0(4740) 2-28-23. 

Телефон для довідок: (04740) 2-28-23. 
адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-

ектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного - 
www.zvenigora.com.

Наглядова рада
Пат «Звенигородський сироробний комбінат»

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 "УКРСОЦБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Ковпака, буд.29
4. Міжміський код, телефон та факс +38 044 205 45 55 -
5. Електронна поштова адреса report_stockmarket@ukrsotsbank.

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

https://www.ukrsotsbank.com/sp_
reginfo/

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

II. текст повідомлення
ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi - Банк) повiдомляє, що вiдповiдно до 

рiшення Наглядової Ради Банку з 29 листопада 2017 року введено до скла-
ду Правлiння Банку та призначено Членом Правлiння Денисенко Оксану 
Миколаївну (протокол Наглядової Ради № 75 вiд 29.11.2017) на умовах 
безстрокового трудового договору. Цим же рiшенням її призначено 
вiдповiдальним працiвником за проведення фiнансового монiторингу Бан-

ку (приступити до виконання обов'язкiв вiдповiдального працiвника пiсля 
погодження її кандидатури НБУ).

Денисенко О. М. (паспорт КС № 355842 виданий 19.07.2004 Сихiвським 
РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.) часткою в статутному капiталi 
Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. 

Протягом останнiх п'яти рокiв Денисенко О. М. обiймала наступнi посади: 
в ПАТ «АЛЬТБАНК» (до 16.07.2014 мав назву ПАТ «БАНК КIПРУ»): з 

06.08.2012 – начальник управлiння Комплаєнс та фiнансового монiторингу, 
з 01.06.2013 по 05.08.2016 – Операцiйний директор;

в ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»: з 09.08.2016 – радник 
Голови Правлiння, з 15.08.2016 по 24.11.2017 – Операцiйний директор,Член 
Правлiння;

в ПАТ «УКРСОЦБАНК»: з 27.11.2017 – начальник Управлiння 
фiнансового монiторингу та комплаєнс-контролю.

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 матяш Ростислав миколайович

в.о.Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.11.2017

(дата)

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “уКРСоЦБаНК”

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство «Сумська автобаза №1»

2. Код за ЄДРПОУ 05290570
3. Місцезнаходження 40030, м. Суми, вул. Воєводiна,16
4. Міжміський код, телефон та факс (0542) 70-09-76 (0542) 70-09-76
5. Електронна поштова адреса avtobaza1@koopaudit.sumy.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://05290570.infosite.com.ua/

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

II. текст повідомлення
 У відповідності до рішення річних загальних зборiв акціонерів Приват-

ного акціонерного товариства «Сумська автобаза №1» (надалі – емітент) 
від 28.04.2017 року, протокол №1, відбулись зміни в складі посадових осіб 
емітента, а саме:

- обрано на посаду члена наглядової ради емітента - Гедерим Юрiя 
Юрiйовича (паспорт серiя МА 593430, виданий Зарiчний РВ СМУ УМВС Укра-
їни в Сумськiй областi 14.01.1999 року). Посадову особу обрано терміном на 
3 роки. Посадова особа акціями емітента не володіє. Посадова особа є пред-
ставником акціонера емітента – САП «РОДЮЧИСТЬ» (ТОВ) (мiсцезнаходження: 
42302, Сумська обл., Сумський район, село Склярівка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖ-
НА, будинок 1, код юридичної особи: 19369021, що володiє 1 758 245 про-
стими iменними акцiями емiтента, що дорiвнює – 71,470643% статутного 
капiталу емітента). Протягом останніх п’яти років посадова особа займала 
посади: виконуючий обов’язки директора по санацiї САП «РОДЮЧИСТЬ» 
(ТОВ), голова Бiлопiльської районної державної адмiнiстрацiї, заступник го-
лови Бiлопiльської районної державної адмiнiстрацiї, начальник управлiння 
агропромислового розвитку державної адмiнiстрацiї. Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Наталiч Родiон валерiйович
в.о. директора (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.12.2017
(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«СумСЬКа автоБаЗа №1»
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Додаток 21 
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій 

та їх обігу 
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу ІІІ)

ЗвІт 
про результати розміщення облігацій

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
 «Нео вІта», 

код за ЄдРПоу 35372603
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 41/2/2017-т.
Дата реєстрації «13» липня 2017 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій 
17.08.2017
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом 
емісії облігацій)

10.07.2018

фактична 20.11.2017
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з проспектом емісії облігацій)

209 050 (Двісті дев’ять тисяч 
п’ятдесят) штук

фактично розміщених 209 050 (Двісті дев’ять тисяч 
п’ятдесят) штук

4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:

28 786 185,00 грн. (Двадцять вісім 
мільйонів сімсот вісімдесят шість 
тисяч сто вісімдесят п’ять гривень 
00 копійок)

які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

28 786 185,00 грн. (Двадцять вісім 
мільйонів сімсот вісімдесят шість 
тисяч сто вісімдесят п’ять гривень 
00 копійок)

фактично розміщених, грн 28 786 185,00 грн. (Двадцять вісім 
мільйонів сімсот вісімдесят шість 
тисяч сто вісімдесят п’ять гривень 
00 копійок)

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

28 786 185,00 грн. (Двадцять вісім 
мільйонів сімсот вісімдесят шість 
тисяч сто вісімдесят п’ять гривень 
00 копійок)

Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) ради**

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

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу**

Кількість (шт.):

Сума, сплачена за облігації (грн):
Облігації, придбані працівниками 
емітента**

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

6. Кількість облігацій, що обліковують-
ся на рахунку в цінних паперах емітен-
та за результатами повернення вне-
сків, унесених в оплату за облігації, 
усім особам, які зробили ці внески***
7. Загальна сума повернутих внесків, 
унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески, грн***

Затверджено:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
______________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові)

Від емітента*:
Генеральний директор 

(посада)
___________ 

(підпис)
Ю.л. вальчук 

(прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.

Від андеррайтера*:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від Центрального депозитарію цінних паперів:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.
__________ 
* Для емітентів облігацій підприємств. 
** Заповнюється акціонерними товариствами. 
*** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про ре-

зультати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.

Додаток 21 
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій 

та їх обігу 
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу ІІІ)

ЗвІт 
про результати розміщення облігацій

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«Нео вІта», 

код за ЄдРПоу 35372603
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 35/2/2017-т.
Дата реєстрації «13» липня 2017 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій 
09.08.2017
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом 
емісії облігацій)

10.07.2018

фактична 16.11.2017
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з проспектом емісії 
облігацій)

166 700 (Сто шістдесят шість тисяч 
сімсот) штук

фактично розміщених 166 700 (Сто шістдесят шість тисяч 
сімсот) штук

4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:

22 954 590,00 грн. (Двадцять два міль-
йони дев’ятсот п’ятдесят чотири тисячі 
п’ятсот дев’яносто гривень 00 копійок)

які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

22 954 590,00 грн. (Двадцять два міль-
йони дев’ятсот п’ятдесят чотири тисячі 
п’ятсот дев’яносто гривень 00 копійок)

фактично розміщених, грн 22 954 590,00 грн. (Двадцять два міль-
йони дев’ятсот п’ятдесят чотири тисячі 
п’ятсот дев’яносто гривень 00 копійок)

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

22 954 590,00 грн. (Двадцять два міль-
йони дев’ятсот п’ятдесят чотири тисячі 
п’ятсот дев’яносто гривень 00 копійок)

Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) ради**

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

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу**

Кількість (шт.):

Сума, сплачена за облігації (грн):
Облігації, придбані працівниками 
емітента**

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

6. Кількість облігацій, що облікову-
ються на рахунку в цінних паперах 
емітента за результатами повер-
нення внесків, унесених в оплату за 
облігації, усім особам, які зробили 
ці внески***
7. Загальна сума повернутих 
внесків, унесених в оплату за 
облігації, усім особам, які зробили 
ці внески, грн***

Затверджено:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_____________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові)

Від емітента*:
Генеральний директор 

(посада)
___________ 

(підпис)
Ю.л. вальчук 

(прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.

Від андеррайтера*:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від Центрального депозитарію цінних паперів:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

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

зультати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.
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Додаток 21 
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій 

та їх обігу 
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу ІІІ)

ЗвІт 
про результати розміщення облігацій

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«Нео вІта»,

 код за ЄдРПоу 35372603
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 39/2/2017-т.
Дата реєстрації «13» липня 2017 року.

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

10.07.2018

фактична 23.11.2017
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з проспектом емісії облігацій)

207 000 (Двісті сім тисяч) штук

фактично розміщених 207 000 (Двісті сім тисяч) штук
4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:

28 503 900,00 грн. (Двадцять вісім 
мільйонів п’ятсот три тисячі 
дев’ятсот гривень 00 копійок)

які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

28 503 900,00 грн. (Двадцять вісім 
мільйонів п’ятсот три тисячі 
дев’ятсот гривень 00 копійок)

фактично розміщених, грн 28 503 900,00 грн. (Двадцять вісім 
мільйонів п’ятсот три тисячі 
дев’ятсот гривень 00 копійок)

5. Загальна сума залучених коштів 
від розміщення випуску (серії) обліга-
цій, грн

28 503 900,00 грн. (Двадцять вісім 
мільйонів п’ятсот три тисячі 
дев’ятсот гривень 00 копійок)

Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) ради**

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

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу**

Кількість (шт.):

Сума, сплачена за облігації (грн):
Облігації, придбані працівниками 
емітента**

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

6. Кількість облігацій, що облікову-
ються на рахунку в цінних паперах 
емітента за результатами повернен-
ня внесків, унесених в оплату за 
облігації, усім особам, які зробили ці 
внески***
7. Загальна сума повернутих внесків, 
унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески, грн***

Затверджено:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від емітента*:
Генеральний директор 

(посада)
___________ 

(підпис)
Ю.л. вальчук 

(прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.

Від андеррайтера*:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від Центрального депозитарію цінних паперів:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

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

зультати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.

ПуБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ПлаЗматеК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(відомості про зміну власників акцій, яким належать 5 і більше 
відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства)

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

«ПлазмаТек» 
2. Код за ЄДРПОУ 03567397 
3. Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Максимовича,18 
4. Міжміський код, телефон та факс (0432 55-49-71) 
5. Електронна поштова адреса sobko.mariya@plasmatec.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації 
www.plasmatec.pat.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, 

яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій. 

II. текст повідомлення 
Відомості про зміну власників акцій, яким належать 5 і більше відсо-

тків простих акцій публічного акціонерного товариства
№ 
з/п

Дата 
повідо-
млення 
емітента 
особою, 

що 
здійснює 

облік 
права 

власності 
на акції в 

депозитар-
ній системі 

або 
акціонером

Повне 
найменуван-
ня юридич-
ної особи 
- власника 

пакета акцій 
або 

зазначення 
- «фізична 

особа»

Ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним 

державним реєстром 
юридичних осіб, 
фізичних осіб-

підприємців та громад-
ських формувань (для 
юридичної особи – не-

резидента) (для 
юридичної особи - рези-

дента) код/номер з 
торговельного, банків-

ського чи судового 
реєстру, реєстраційного 
посвідчення місцевого 
органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 
юридичної особи (для 
юридичної особи – не-

резидента)

Розмір 
частки 
акціо-
нера 
до 

зміни 
(у 

відсо-
тках 
до 

ста-
тутно-

го 
капіта-

лу)

Розмір 
частки 
акціо-
нера 
після 
зміни 

(у 
відсо-
тках 
до 

статут-
ного 

капіта-
лу)

1 2 3 4 5 6
1 30.11.2017 фізична 

особа
д/н 21 0

 Зміст інформації:
Дата вчинення дії: 30.11.2017.
Фізична особа.
Розмір частки акціонера в загальній кiлькостi акцій до зміни розміру 
пакета акцій: 21%.
Розмір частки акціонера в загальній кiлькостi голосуючих акцій до 
зміни розміру пакета акцій: 21%.
Розмір частки акціонера в загальній кiлькостi акцій після зміни 
розміру пакета акцій: 0%.
Розмір частки акціонера в загальній кiлькостi голосуючих акцій після 
зміни розміру пакета акцій: 0%.
1 2 3 4 5 6
2 30.11.2017 фізична 

особа
д/н 9,9261 0

Зміст інформації:
Дата вчинення дії: 30.11.2017.
Фізична особа.
Розмір частки акціонера в загальній кiлькостi акцій до зміни розміру 
пакета акцій: 9,9261%.
Розмір частки акціонера в загальній кiлькостi голосуючих акцій до 
зміни розміру пакета акцій: 9,9261%. 
Розмір частки акціонера в загальній кiлькостi акцій після зміни 
розміру пакета акцій: 0%.
Розмір частки акціонера в загальній кiлькостi голосуючих акцій після 
зміни розміру пакета акцій: 0%.

III. Підпис
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита 

відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів. 

Генеральний директор  Слободянюк віктор Петрович
30.11.2017
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»
2. Код за ЄДРПОУ: 05467694
3. Місцезнаходження: 20740 Черкаська область Смілянський 

район село Малий Бузуків, Шевченка 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472)384452, -
5. Електронна поштова адреса: buzukiv-granit@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: www.mbgk.ck.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних право-
чинів

ІІ. текст Повідомлення 
29.11.2017 року наглядовою радою ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ 

ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» прийнято рішення про надання згоди на вчи-
нення значного правочину: укладення договору застави та переда-
чу майна Товариства в заставу. Предмет правочину: забезпечення 
всіх вимог, які випливають з кредитного договору з загальним лімі-
том в сумі 2750 тис. грн. Ринкова вартість майна або послуг, що є 
предметом правочину, визначена відповідно до законодавства 
2973 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої фі-
нансової звітності 17042 тис. грн. Співвідношення ринкової вартос-
ті майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності: 17,4451%. Стату-
том не визначені додаткові критерії для віднесення правочину до 
значного правочину, які не передбачені законодавством.

29.11.2017 року наглядовою радою ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ 
ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» прийнято рішення про надання згоди на вчи-
нення значного правочину: укладення кредитного договору. Пред-
мет правочину: відновлювальна кредитна лінія (кредит) загальним 
лімітом в сумі 2750 тис. грн. Ринкова вартість майна або послуг, що 
є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства 
2750 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої фі-
нансової звітності 17042 тис. грн. Співвідношення ринкової вартос-
ті майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності: 16,1366%. Стату-
том не визначені додаткові критерії для віднесення правочину до 
значного правочину, які не передбачені законодавством.

29.11.2017 року наглядовою радою ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ 
ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» прийнято рішення про надання згоди на вчи-
нення значного правочину: укладення договору поруки. Предмет 
правочину: зобов'язання поручителя відповідати за виконання 
ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» зобов'язань по 
кредитному договору з загальним лімітом в сумі 2750 тис. грн. Рин-
кова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства 2750 тис. грн. Вартість активів 
емітента за даними останньої фінансової звітності 17042 тис. грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом право-
чину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності: 16,1366%. Статутом не визначені додаткові кри-
терії для віднесення правочину до значного правочину, які не 
передбачені законодавством.

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. директор  Ніжніков володимир миколайович.
30.11.2017 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
 «мало-БуЗуКІвСЬКий ГРаНІтНий КаР’ЄР»

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

операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента ПУ-

БЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4». 2.Код за 
ЄДРПОУ 36002395. 3.Місцезнаходження 04080 м.Київ вулиця Ки-
рилівська, 25. 4.Міжміський код, телефон та факс 0443649804 
0443649801. 5.Електронна поштова адреса m.korneva@bank34.
ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації www.bank34.ua/
special_info/2017. 7. Вид особливої інформації: Зміна складу по-
садових осіб емітента.

II. текст повідомлення. 1.Посадова особа Барабаш Світлана 
Іванівна (згода на розкриття паспортних даних не надана), яка за-
ймала посаду Головний бухгалтер, звільнена. Рішення про звіль-
нення прийнято Головою Правління Емітента 30.11.2017 р. 
№ 106-К. Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви 
Барабаш С.І. з 01.12.2017р. Часткою в статутному капіталі 
емiтента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: з 15.03.2011 по 01.12.2017р. 
На посаду призначено Пєшкову Анжелу Михайлівну, що заступа-
тиме на посаду після погодження її кандидатури Національним 
банком України. Тимчасово виконання обов'язків Головного бух-
галтера покладено на Хроловську Аллу Олексіївну.

2. Посадова особа Пєшкова Анжела Михайлівна (згода на роз-
криття паспортних даних не надана), призначена на посаду Голо-
вний бухгалтер, заступає на посаду після погодження її кандида-
тури Національним банком України. Рішення про призначення 
прийнято Головою Правління емітента, наказ №107-К від 
30.11.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі 
заяви Пєшкової А.М. Часткою в статутному капіталі емiтента та 
пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено 
особу: безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: з 27.11.2017р. по т.ч. начальник управління 
супроводження банківських операцій ПАТ «БАНК 3/4», з 03.07.2017 
по 22.11.2017 начальник фінансово-бюджетного відділу ПАТ «КБ 
«ХРЕЩАТИК», з 03.01.2017 по 30.06.2017 начальник фінансово-
бюджетного управління ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», з 05.09.2016 по 
02.01.2017 начальник управління бюджету та фінансової звітності 
ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», з 01.02.2013 по 22.08.2016 заступник фі-
нансового директора - начальник управління бюджету ПАТ «КБ 
«ХРЕЩАТИК», з 03.03.2008 по 31.01.2013 заступник головного 
бухгалтера - начальник управління внутрішньобанківських опера-
цій ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 0 акцій.

3. Посадова особа Хроловська Алла Олексіївна (згода на роз-
криття паспортних даних не надана), призначена на посаду Викону-
юча обов'язки Головного бухгалтера з 04.12.2017р. на період до 
погодження кандидатури Пєшкової А.М. на посаду Головного бух-
галтера емітента Національним банком України. Рішення про при-
значення прийнято Головою Правління емітента, наказ № 108-К від 
30.11.2017р. Призначення посадової особи виконано на підставі за-
яви та у зв'язку зі звільненням Барабаш С.І. Часткою в статутному 
капіталі емiтента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який призначено особу: з 04.12.2017р. До погодження кандидатури 
Пєшкової А.М. на посаду Головного бухгалтера емітента Націо-
нальним банком України. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: ПАТ «БАНК 3/4» Заступник Головного бухгал-
тера. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

III. Підпис.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно із законодавством. 2. 30.11.2017 Го-
лова Правління в.а.Іщенко.

ПуБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «БаНК 3/4»
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ГотелЬ «ПРем’ЄР ПалаЦ»

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ГОТЕЛЬ«ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ»
2. Код за ЄДРПОУ 21660999
3. Місцезнаходження 01004 м.Київ ,бульвар Т.Шевченка/вул.Пушкінська 

5-7/29
4. Міжміський код, телефон та факс 044 244 12 23 ;044 279 28 23
5. Електронна поштова адреса blv@premier-palace.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.premier-palace.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення 
1).Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» (далi - Товариство) вiд 
29.11.2017року (протокол вiд 29.11.2017р.) надано згоду на укладення То-
вариством з АБ « УКРГАЗБАНК» значного правочину, а саме: Генерального 
кредитного договору. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом даного до-
говору, становить 910 000 000грн. Вартiсть активiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» за даними 
останньої річної фiнансової звiтностi складає 583 008 000грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi скла-
дає 156,08705%

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

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

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

2. Генеральний директор  Бондарук м.в.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРи-

Ство «ГотелЬ«ПРем'ЄР ПалаЦ»
2. Код за ЄДРПОУ21660999
3. Місцезнаходження 01004, м.Київ, бул.т.Шевченка/вул.Пушкін-

ська  5-7/29
4. Міжміський код, телефон та факс 044 244 12 23; 044 279 28 23
5. Електронна поштова адреса blv@pemier-palace.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття Інформації www.pemier-palace.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних право-
чинів

ІІ. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР 
ПАЛАЦ» (далi - Товариство) вiд 29.11.2017року (протокол вiд 

29.11.2017р.) надано згоду на укладення Товариством з АБ « УКРГАЗ-
БАНК» значного правочину, а саме: іпотечного договору (наступна іпоте-
ка) на передачу в іпотеку будівлі Готелю.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 
не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

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

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

2. Генерадьний директор  Бондарук м.в.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ГотелЬ «ПРем’ЄР ПалаЦ»

Прат «дНІПРометиЗ»
ПовІдомлеННя  

ПРо виНиКНеННя оСоБливоЇ ІНФоРмаЦІЇ  
емІтеНта

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

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«дніпрометиз»

Код за ЄДРПОУ: 05393145
Місцезнаходження: 49000, м. дніпро, пр. Слобожанський, 20
Міжміський код, телефон та факс: (056) 376-25-25, 376-26-19,  

376-26-26 (факс)
Електронна поштова адреса: yanagolovan2017@gmail.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.dneprometiz.com.ua
Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІIІ По-

ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: про змі-
ну складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Дніпрометиз» (надалі також – «То-

вариство») від 30.11.2017 (протокол № 99) Ватрубу Ольгу Дмитрівну 
(акціонер Товариства, власник 1 простої іменної акції, що складає 
0,000081 % в статутному капіталі Товариства) обрано на посаду Голови 
Наглядової ради Товариства. Ватруба О.Д. непогашеної судимості за 
корисливі й посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних 
даних не надала. Стаж роботи протягом останніх п’яти років: 2012–
теперішній час: ПрАТ «Дніпрометиз», директор з фінансів.

Строк повноважень не зазначено (в межах строку перебування чле-
ном Наглядової ради), підстава рішення – необхідність здійснення керів-
ництва діяльністю Наглядової ради.

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

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

Генеральний директор  о.С. якушев
Прат «дніпрометиз»  01 грудня 2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
Прат «Фірма «Хозімпекс»

Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Фірма «Хозімпекс»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01552782
Місцезнаходження емітента 02660, м. Київ, Бутлерова, 6
Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(044) 559-70-73

Дата вчинення дії 30.11.2017
Дата розміщення у стрічці новин 01.12.2017
Найменування повідомлення зміна складу посадових осіб

У відповідності до Протоколу засідання Наглядової ради № 30/11/2017 
від 30.11.2017 р. змінено склад посадових осіб емітента.

Звільнено:
Член Правління: Захарчук Юлiя Олександрівна* (паспорт СМ 857510, 

Броварським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл., частка у СК – 0%). Строк 
перебування на посаді – 7 місяців. Причина – за власною заявою.

Член Правління: Стафiєвська Олександра Вячеславівна* (МЕ 693249, 
Деснянським РУ ГУ МВС України в м.

Києві, частка у СК – 0%). Строк перебування на посаді – 7 місяців. При-
чина – за власною заявою.

Призначено терміном на 2 роки 4,5 місяці:
Член Правління: Бенівська Ольга Олександрівна* (паспорт МВ 474445, 

Середино-Будським РВ УМВС України в Сумській області, частка у СК – 
0%), 

Член правління: Ковальова Ольга Володимирівна* (паспорт ТМ 328316, 
Лозівським РВ ГУ ДМС України в

Харківській області, частка у СК – 0%), працює на посаді Головного бух-
галтера в ТОВ «Аларіс».

_____________
*Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадо-

ві злочини.

Голова правління  Гавриленко а.Є.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ФІРма «ХоЗІмПеКС»
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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 «дIвI БаНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 37572263
3. Місцезнаходження: 04070, мiсто Київ, вул. Iгорiвська/Набережно-

Хрещатицька,13/5 (лiт.А)
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 393 73 20, (044) 393 73 27
5. Електронна поштова адреса: bank@dvbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.dvbank.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
Спостережна рада ПАТ «ДIВI БАНК» прийняла рiшення (протокол № 120 

вiд 28.11.2017 р.) про призначення Бузiлова Андрiя Миколайовича (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано) на посаду Голови Правлiння  
ПАТ «ДIВI БАНК» зi строком повноважень - безстроково. Пiдставою для прий-
няття рiшення є попереднє погододження кандидатури Бузiлова А.М. 
Правлiнням Нацiонльаного банку України в порядку, передбаченому п. 4.2 гла-
ви 4 роздiлу III Положення про порядок реєстрацiї та лiцензування банкiв, 
вiдкриття вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Акцiями в статутному капiталi 
емiтента посадова особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав Бузiлов А.М. протягом останнiх 
п’яти рокiв: т.в.о Голови Правлiння ПАТ «ДIВI БАНК», Заступник Голови 
Правлiння ПАТ «ДIВI БАНК», начальник служби внутрiшнього аудиту ПАТ «КБ 
«Фiнансовий партнер», начальник фiнансово-економiчного управлiння  
ПАТ «Дiапазон-Максимум Банк», начальник служби внутрiшнього аудиту  
ПАТ «Дiапазон-Максимум Банк», начальник вiддiлу фiнансового та економiчного 
аналiзу планово-економiчного Управлiння ПАТ «Дiапазон-Максимум Банк».

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

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

Голова Правління 
Пат «дІвІ БаНК»  а.м. Бузілов

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КиЇвСЬКе СПеЦІалІЗо-
ваНе БудІвелЬНо-моНтаЖНе уПРавлІННя №1» (код ЄДРПОУ: 
03450264, місцезнаходження: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 
буд. 108, корпус 2, офіс 2) (надалі – Товариство) повідомляє про проведен-
ня позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
21 грудня 2017 року об 11:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Клеман-
ська, будинок №5, 1 поверх, кабінет №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у поза-
чергових загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення 
загальних зборів з 10:10 до 10:50 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах – 15 грудня 2017р. 

ПРоеКт ПоРядКу деННоГо
позачергових загальних зборів акціонерів товариства:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для го-
лосування на позачергових загальних зборах Товариства.

3. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства.

4. Про затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

5. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. Затвер-
дження нової редакції Статуту. Затвердження уповноваженої особи на під-
писання Статуту Товариства та здійснення реєстрації нової редакції Стату-
ту Товариства у державних органах.

Для участі у позачергових загальних зборах необхідно надати:
• для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
• для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу 

(паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, за-
свідчених належним чином.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
http://03450264.smida.gov.ua/ 

До дати проведення позачергових загальних зборів акціонери (учасни-
ки) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товари-
ства за адресою: м. Київ, вул. Клеманська, будинок №5, 1 поверх, кабінет 
№1, по вівторкам і четвергам з 10:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) а 
в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Поса-
дова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами – Генерального директора Товариства Гарасюта Юрій 
Леонідович. 

довідки за телефоном (044) 502-61-42.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«КиЇвСЬКе СПеЦІалІЗоваНе БудІвелЬНо-моНтаЖНе уПРавлІННя №1»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво 
"елеКтРоЗавод"

2. Код за ЄДРПОУ 00215108
3. Місцезнаходження 50106, м. Кривий Рiг, Електрозаводська, 1К
4. Міжміський код, телефон та 
факс

056 462 02 30 056 462 02 30

5. Електронна поштова 
адреса

elektrozavod _kr@emitent.net.ua

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

http://elektrozavod.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб

II. текст повідомлення
Згідно з рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОЗАВОД» (протокол засідання Наглядової Ради 
Товариства №5 від 30.11.2017 р.) відбулися наступні зміни складу посадових 
осіб:

Прийнято рішення перевести Філонову Людмилу Володимирівну на по-
саду заступника головного бухгалтера ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД» з 01 грудня 
2017 року за її заявою від 30.11.2017 року.

Згоду на розкриття паспортних даних надала. Паспортні дані: паспорт 
серії АМ номер 657797, виданий Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС 
України в Дніпропетровській області 11.06.2002 року.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, становить 6 років та 
2 місяці. 

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно з рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОЗАВОД» (протокол засідання Наглядової Ради 
Товариства №5 від 30.11.2017 р. відбулися наступні зміни складу посадових 
осіб:

Прийнято рішення про покладення обов’язків Головного бухгалтера То-
вариства на Посипай Ксенію Володимирівну з 01 грудня 2017 року. Згоду на 
розкриття паспортних даних надала. Паспортні дані: паспорт серії АО номер 
190580, виданий Жовтневим РВ у м. Кривий Ріг ГУ ДМС України в Дніпро-
петровській області 03.07.2014 року.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Строк, на який призначено особу, необмежено.
Протягом своєї діяльності обіймала посади:
- Бухгалтер ІІ категорії;
- Бухгалтер І категорії;
- Заступник головного бухгалтера.
- Головний бухгалтер

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

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

директор  Стельмах олексiй вiкторович         01.12.2017
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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 ПуБлІЧНе аКЦІоНеРНе 

товаРиСтво «ПРомиСлово-ФІНаНСовий БаНК»
2. Код за ЄДРПОУ 25292831
3. Місцезнаходження 39627 м. Кременчук квартал 278, буд. 22-Б
4. Міжміський код, телефон та факс 0536792891 0536792858
5. Електронна поштова адреса office@kpfb.poltava.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

II. текст повідомлення 
30.11.2017 Спостережною радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» (далі — ПАТ «ПФБ») 
(протокол № 41 від 30.11.2017) прийнято рішення про припинення КИЇВ-
СЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ «ПФБ».

Місцезнаходження КИЇВСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ «ПФБ»: вул. Дмитрів-
ська,  буд. 18/24, м. Київ, 01054.

Причина прийняття рішення про припинення КИЇВСЬКОЇ ФІЛІЇ 
ПАТ  «ПФБ» — припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» 
без припинення юридичної особи відповідно до Закону України «Про 
спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» № 1985-VІІІ від 
23.03.2017, виконання Плану припинення здійснення банківської діяль-
ності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи.

Функції, які виконувала КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ «ПФБ» — здійснення 
банківського обслуговування юридичних та фізичних осіб.

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 Правління  васильченко олександр валерійович

30.11.2017

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 
«аПеКС-БаНК»

2. Код за ЄДРПОУ 36482677
3. Місцезнаходження 01014, м. Київ, Печерська, 

будинок 2/16
4. Міжміський код, телефон та факс 044 224-59-85 044 225-02-65
5. Електронна поштова адреса info@apeksbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.apeksbank.com.ua

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

II. текст повідомлення
Засiданням Спостережної Ради ПАТ «АПЕКС-БАНК» (протокол б/н вiд 

29.11.2017 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Банку, 
а саме: звiльнити з посади заступника начальника Управлiння фiнансового 
монiторингу, Капiтанського Руслана Григоровича, за угодою сторiн згiдно 
п.1 ст.36 КЗпП України та вивести його зi складу Правлiння ПАТ «АПЕКС-
БАНК» з 01.12.2017 року. Посадова особа згоду на розкриття паспортних 
даних не надавала.

Часткою в статутному капiталi та пакетом акцiй не володiє.Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебу-
вав з 13.03.2017 року. Замiсть звiльненої посадової особи нiкого не при-
значено.

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 Кабан вiктор васильович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.11.2017
(дата)

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПуБлІЧНе аКЦІоНеРНе 

товаРиСтво «уКРаЇН-
СЬКий БудІвелЬНо - 
 ІНвеСтиЦІйНий БаНК»

Код за ЄДРПОУ: 26547581
Місцезнаходження: 01133 м.Київ, б-р л.українки, 30-в 
Міжміський код, телефон та факс (044) 3643490, 494 02 28
Електронна поштова адреса: shymanskats@ubib.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття 
інформаціїї

https://ubib.com.ua/about/emitents

Вид особливої інформації відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
Наглядовою радою АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (надалі - Банк) 

01.12.2017 р. прийнято рішення про:
- звільнення заступника голови правління Буркиці Віктора Григоровича 

з займаної посади 07 грудня 2017 року та виведення зі складу правління 
Банку (на підставі заяви про звільнення). Посадова особа не надавала 
згоди на розкриття паспортних даних. Пакетом акцій Банку не володіє. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На зазначеній 
посаді заступник голови правління Буркиця В.Г. перебував з 20.07.2016. 
Наглядовою радою замість звільненої особи нікого не призначено.

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

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

Голова правління ат «укрбудінвестбанк»  в.П.Качуровський
М.П.  01.12.2017

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 «еНеРГетиЧНI теХНолоГIЇ»
2. Код за ЄДРПОУ 30223172
3. Місцезнаходження 04053, м. Київ, Львiвська площа, буд. 8-Б
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 246-73-50 (044) 235-58-75
5. Електронна поштова адреса energotechc@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації https://sites.google.com/site/
energotechcompany/

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

II. текст повідомлення
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «Енергетичнi 

технологiї» 30.11.2017р. (Протокол вiд 30.11.2017 р.) (надалi - Товариство) 
було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, у зв’язку 
з закiнченням строку дiї повноважень Директора Товариства, а саме, з 
01.12.2017р. обрано на посаду Директора Товариства Колiсника Вячеслава 
Iвановича строком на 5 (п’ять) рокiв, згоди на розкриття паспортних даних 
Товариство не отримало,часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, 
пiдстава такого рiшення - рiшення Наглядової радиТовариства вiд 30.11.2017р. 
(Протокол вiд 30.11.2017 р.) Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 
п’яти рокiв - перебування на посадi юрисконсульта департаменту корпора-
тивних фiнансiв, директор департаменту корпоративних фiнансiв, Директор. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

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 Колiсник Вячеслав Iванович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.12.2017
(дата)
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«СеРедНЬодНІПРовСЬКе РемоНтНо-

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ СПЕЦІАЛІ-
ЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 04720375
3. Місцезнаходження: 69600 м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16
4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 222-10-85, (061) 222-10-86
5. Електронна поштова адреса: 04720375@sdrbsu.prat.іn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://sdrbsu.prat.іn.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст Повідомлення
дата 

вчинення 
дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-

но 
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 
статутно-
му капіта-

лі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
30.11.2017 припинено 

повнова-
ження

Голова 
Наглядо-
вої ради

Сємченко 
Алла 

Володими-
рівна

- 0

Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. До 
складу Наглядової ради була обрана рішенням Загальних зборів акціоне-
рів від 24.03.2016 р., на посаду Голови - рішенням Наглядової ради від 
24.03.2016 р. Повноваження особи достроково припинено Загальними 
зборами акціонерів (протокол № 2 від 30.11.2017 р.) у зв’язку з обранням 
нового складу Наглядової ради. Підстава прийняття рішення - п. 11.2, 
11.15 Статуту емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Акціями емітента не володіє.
30.11.2017 припинено 

повнова-
ження

Член 
Наглядо-
вої ради

Стремоухо-
ва Олеся 
Олексан-

дрівна

- 0

Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. До 
складу Наглядової ради була обрана рішенням Загальних зборів 
акціонерів від 24.03.2016 р. Повноваження особи достроково припинено 
Загальними зборами акціонерів (протокол № 2 від 30.11.2017 р.) у зв’язку 
з обранням нового складу Наглядової ради. Підстава прийняття рішення 
- п. 11.2, 11.15 Статуту емітента. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Акціями емітента не володіє.
30.11.2017 обрано Голова 

Наглядо-
вої ради

Гупалов 
Сергій 

Анатолійо-
вич

- 49,918555

Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Особа 
є акціонером товариства. Особу було обрано на посаду Наглядовою ра-
дою товариства (протокол від 30.11.2017 р.) у зв’язку з припиненням по-
вноважень попереднього складу Наглядової ради та обранням нового 
складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів (протокол № 2 
від 30.11.2017 р.). Підстава прийняття рішення - п. 11.2, п. 11.11 Статуту 
емітента. Раніше цю посаду займала Сємченко Алла Володимирівна, по-
вноваження якої було припинено Загальними зборами акціонерів (прото-
кол № 2 від 30.11.2017 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Строк обрання - три роки. Інші посади, яка особа 
обіймала протягом останніх п’яти років: з 02.07.2010 р. по цей час - дирек-
тор ТОВ «Транс - Логістік», з 10.10.2016 р. по цей час - директор ТОВ «За-
поріжспецдрев» (за сумісництвом). Розмір пакета акцій емітента, що на-
лежать особі - прості іменні акції у кількості 47501 шт.
30.11.2017 обрано Член 

Наглядо-
вої ради

Бублик Лілія 
Олексіївна

- 0,210178

Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Осо-
ба є акціонером товариства. Особу було обрано на посаду Загальними 
зборами акціонерів (протокол № 2 від 30.11.2017 р.) у зв’язку з припинен-
ням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Підстава при-
йняття рішення - п. 11.2 Статуту емітента. Раніше цю посаду займала 
Стремоухова Олеся Олександрівна, повноваження якої було припинено 
Загальними зборами акціонерів (протокол № 2 від 30.11.2017 р.). Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк об-
рання - три роки. Інші посади, яка особа обіймала протягом останніх 
п’яти років: з 27.08.1990 р. до 25.12.2013 р. - завідуюча лабораторією 
обчислювальної техніки та прикладної математики ДП «УкрНДІспец-
сталь», з 09.01.2014 р. до 29.08.2014 р. - головний економіст ТОВ «ВВС-
Либра», з 01.09.2014 р. по цей час - головний економіст ТОВ «Автобуд 
плюс». Розмір пакета акцій емітента, що належать особі - прості іменні 
акції у кількості 200 шт.

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

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

2. Генеральний директор  Бублик в. І.
30.11.2017

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво "автотРаНСПоРтНе 
ПІдПРиЄмСтво-15339"  

(код за ЄдРПоу 03118268, місце знаходження: 38100,  
Полтавська обл., Зiнькiвський район, м. Зiнькiв, вул. Гончарна, 11)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться

21 грудня 2017 р. о 15:00 год за адресою: 
38100, Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Гончарна, 11, в актовому залі.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем
проведення зборів з 14:20 до 14:40 год. 

ПРоеКт ПоРядКу деННоГо 
 (ПеРелІК ПитаНЬ, Що виНоСятЬСя На ГолоСуваННя): 

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

та кумулятивного голосування.
5. Відзив Директора Товариства.
6. Обрання Директора Товариства.
7. Затвердження зміни юридичної адреси Приватного акціонерного то-

вариства «Автотранспортне підприємство – 15339». 
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах станом на 24 годину 15 грудня 2017 року, за три ро-
бочі дні до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з 
матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до за-
гальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: Полтавська обл., 
Зiнькiвський район м. Зiнькiв, вул. Гончарна, 11, бухгалтерія з понеділка по 
п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Роздерій 
Сергій Петрович.

Документи надаються акціонеру товариства або його представнику для 
ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого товариством 
не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день прове-
дення позачергових загальних зборів акціонерів документи надаються 
учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього 
письмового запиту. Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – дові-
реність, оформлену згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує 
особу.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
http://atp15339.nr-avers.com.ua.

тел. для довідок: (05353) 3-14-01 
Наглядова Рада Прат "атП-15339"

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво  
«автотРаНСПоРтНе ПІдПРиЄмСтво-15339»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво лІКувалЬНо-оЗдоРовЧиХ ЗаКла-
дІв «миРГоРодКуРоРт»; 2.Код за ЄДРПОУ – 02649437; 3. Міс-
цезнаходження -37600, Полтавська обл., м.Миргород, вул.Гоголя, 112;  
4. Міжміський код, телефон та факс -(05355) 52424/55269; 5.Електронна 
поштова адреса - skkmirgorodkurort@poltava.ukrtel.net; 6.Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації – http://mirgorodkurort.ua; 7.Вид особливої інформації відповід-
но до вимог глави 1 розділу IІІ або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 
розділу III цього положення - Відомості про прийняття рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів

II.текст повідомлення
Емiтент повiдомляє, що 01.12.2017р. рiшенням загальних зборах 

акцiонерiв ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» (протокол № 2) прийнято рiшення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: по-

передньо надати згоду Товариству укладати з контрагентами договори на 
закупiвлю та постачання будiвельних матерiалiв, товарiв побутового при-
значення, продуктiв харчування, медичного обладнання, лiкарських засобiв, 
виробiв медичного призначення та послуг з прання бiлизни граничною су-
купною вартiстю, що не перевищуватиме 10 000 000 (десять мiльйонiв) гри-
вень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 83 142 000 грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає- 12,03%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 
333 817шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у за-
гальних зборах- 333 767шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» - 333 767шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - 
0(нуль) шт. 

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

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

2. Голова Ради директорів, Генеральний директор (підпис) Гавлов-
ський о.д. 01.12.2017 року

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості: 
Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ»
Організаційно – правова форма емітента - Приватне акціонерне товари-

ство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 14308204
Місцезнаходження емітента - 65005 м.Одеса вул.Михайлiвська, буд.25
Міський код, телефон та факс емітента - (048) 785-98-54, 785-98-53
Електронна поштова адреса емітента – sktbprodmash@algry.com.ua
Повідомлення розміщено на сторінці - http://www.stockmarket.gov.ua 

01.12.2017р. 
Вид особливої інформації - Відомості про зміну типу акціонерного това-

риства
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://sktb.odessa.ua/

2. текст повідомлення
Повне найменування акціонерного товариства до зміни - ПУБЛIЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ». Повне найме-
нування акціонерного товариства після зміни - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ». Загальними зборами акцiонерiв, 
що вiдбулись 30.11.2017р., було прийнято рiшення: Змiнити тип Товариства з 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО. Нове найменування Товариства визначити наступним чином: 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ», ско-
рочене найменування Товариства: ПРАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ». Дер-
жавна реєстрацiя вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що 
мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприємцiв та громадських формувань проведено 01.12.2017р.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. директор дуднiк С..в.

м.п.                                          01.12.2017р.

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «одеСЬКе СКтБ ПРодмаШ»

Затверджено рішенням Наглядової Ради Товариства 
ПовІдомлеННя

про проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва «Фірма «ХоЗІмПеКС»

Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Фірма «ХоЗІмПеКС» (далі – «То-

вариство»), повідомляє Вас, що 10 січня 2018 року о 12:00 год. за адре-
сою: 02660, м. Київ, вул. Бутлерова, 6, адміністративний корпус,  
2-ий поверх, кабінет Голови правління відбудуться Позачергові Загальні 
збори акціонерів Товариства.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Поза-
чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, складено станом на 
04 грудня 2017 року. 

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться в 
день проведення зборів з 11:00 до 11:45 год. за місцем проведення Поза-
чергових Загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у 
Позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства буде складено ста-
ном на 24 годину 03 січня 2018 року.

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії та про припинення її повноважень. За-

твердження умов договору на виконання повноважень лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
3. Про обрання Голови та секретаря Позачергових загальних зборів ак-

ціонерів.
4. Про затвердження регламенту Позачергових загальних зборів та по-

рядку подачі пропозицій для голосування.
5. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядо-

вої Ради Товариства. 
6. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
7. Про укладання Строкових трудових договорів про роботу за сумісни-

цтвом з Головою та членами Наглядової Ради Товариства та затвердження 
кошторису на оплату праці посадових осіб Товариства. Обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядо-
вої ради Товариства.

8.Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства:
9.Про обрання Ревізора:
10.Про укладення Строкового трудового договору про роботу за суміс-

ництвом з Ревізором та затвердження кошторису на оплату праці посадо-
вих осіб Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договору з Ревізором Товариства.

11.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викла-
дення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій ре-
дакції та надання повноважень на його підписання. 

12. Внесення змін до інформації про перелік засновників (учасників)-
фізичних осіб Товариства, що містяться у Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Для реєстрації учасників Позачергових Загальних зборів акціонерів То-
вариства необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт 
та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог 
чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у Позачергових 
загальних зборах акціонера може бути відмовлено реєстраційною комісією 
у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифі-
кують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника 
акціонера-також документів, що підтверджують повноваження представни-
ка на участь у Позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до Позачергових загальних зборів: від 
дати надіслання повідомлення про проведення Позачергових Загальних 
зборів акціонерів Товариства до дати їх проведення акціонери можуть 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, у 
Голови правління Товариства Гавриленко Анатолія Євгеновича – особа 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, за 
адресою:02660, м. Київ, вул. Бутлерова, 6,адміністративний корпус, 2-ий 
поверх, кабінет Голови правління, у робочі дні тижня з понеділка по 
п’ятницю з 08 години 30 хвилин до 17 години 00 хвилин, а також в день 
проведення зборів за місцем їх проведення. Пропозиції подаються у пись-
мовій формі із зазначенням ПІБ акціонера, кількості та типу належних йому 
акцій і змісту пропозиції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: hozimpex.com.ua

Довідки за телефоном: 559-70-73 
Правління Прат «Фірма «ХоЗІмПеКС»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ФІРма «ХоЗІмПеКС»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) 
Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПуБлІЧНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «аКЦІоНеРНий 
БаНК «еКСПРеС-БаНК» 

2. Код за ЄДРПОУ 20053145
3. Місцезнаходження 03049, м. Київ, 

Повiтрофлотський проспект, 
буд. 25

4. Міжміський код, телефон та факс /044/ 290 -93 -81 /044/ 290 -93 -81
5. Електронна поштова адреса tana@express.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.expres-bank.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

У зв’язку з скороченням штату працівників, згідно п.1 ст.40 КЗпП Укра-
їни в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦІОНЕРНИЙ 
БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК» повідомляє, про припинення повноважень:

Голови Правління Дідовця Владислава Валентиновича 30 листопада 
2017 року. Паспорт серія СА №583059, виданий Хортицьким РВ УМВС 
України в Запорізькій обл. 02.12.1997р. Часткою в статутному капіталі 
банку не володіє. Замість звільненої особи на дану посаду нікого не при-
значено. У вищезазначеної особи непогашених судимостей за корисливі 
та посадові злочини не має.

Першого Заступника Голови Правління Чуліцької Олени Володими-
рівни 30 листопада 2017 року. Паспорт серія СО №145509 виданий 
Ватутiнським РУ ГУ УМВС України в м. Києві 21.04.1999 р. Часткою в 
статутному капіталі банку володіє у розмірі 0,0066%. Замість звільненої 
особи на дану посаду нікого не призначено. У вищезазначеної особи 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Першого Заступника Голови Правління Шевцової Раїси Іванівни 
30 листопада 2017 року. Паспорт серія АН №834220 виданий Жовтне-

вим РВ ДМУ ГУ МВС України у Днiпропетровськiй області 21.10.2009р. 
Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Замість звільненої осо-
би на дану посаду нікого не призначено. У вищезазначеної особи непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

У зв’язку з переведенням працівників, згідно п.5 ст.36 КЗпП України, 
до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КО-
МЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» повідомляє, про припинення 
повноважень:

Заступника Голови Правління, члена Правління Сандуляка Анатолія 
Андрійовича, згідно поданої заяви 30 листопада 2017 року. Паспорт се-
рія СМ №049684 виданий Макарiвським РВ ГУ МВС України в Київській 
обл. 22.01.1999р. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. За-
мість звільненої особи на дану посаду нікого не призначено. У вищезаз-
наченої особи непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не має.

Головного бухгалтера Стоянова Степана Степановича 30 листопада 
2017 року, згідно поданої заяви від 29 листопада 2017 року. Паспорт 
серія ЕС №750101 виданий Роздольненським РВГУ МВС України в Кри-
му 30.09.1998р. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Замість 
звільненої особи на дану посаду нікого не призначено. У вищезазначе-
ної особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має.

Директора Департаменту ризик-менеджменту, члена Правління Ізо-
това Юрія Костянтиновича, згідно поданої заяви 30 листопада 2017 року. 
Паспорт серія ЕО №627475 виданий Первомайським МВУ МВС України 
в Миколаївській обл. 28.12.1998р. Часткою в статутному капіталі банку 
не володіє. Замість звільненої особи на дану посаду нікого не призна-
чено. У вищезазначеної особи непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством України.

Голова комісії з реорганізації  в.в.дiдовець 
(комісії з припинення)

01.12.2017р.

ПуБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «аКЦІоНеРНий БаНК «еКСПРеС-БаНК»

Тернопільське приватне акціонерне товариство «Агропромтехніка» 
(далі – Товариство), місцезнаходження: 47740, Тернопільська  обл., 
Тернопільський р-н., смт. Великі Бірки, вул. Грушевського,  134, 
повідом ляє, що позачергові загальні збори акціонерів (далі  – Збори) 
відбудуться 04 січня 2018р. о 12.00 год. за місцезнаходженням Това-
риства: 47740, тернопільська обл., тернопільський р-н., смт. ве-
ликі Бірки, вул. Грушевського, 134, 2 поверх, навчальний клас. 
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах розпо-
чнеться 04 січня 2018р. з 11 год.00хв. до 11.45 год. за місцем прове-
дення Зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Зборах – складається станом на 24 год. 28 грудня 2017 р.

Проект порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії. 2. Обрання голови 

та секретаря Зборів. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведен-
ня Зборів. 4. По припинення Товариства в результаті ліквідації та за-
твердження рішення про ліквідацію. 5. Про обрання ліквідатора Това-

риства. 6. Затвердження порядку та строків ліквідації Товариства. 
7. Про затвердження порядку розподілу між акціонерами майна Това-
риства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів.

Для реєстрації акціонери повинні при собі мати документ, що по-
свідчує особу (паспорт), а представники акціонерів додатково повинні 
мати довіреність, оформлену і засвідчену відповідно до вимог чинно-
го законодавства. Акціонери та/або їх представники можуть ознайо-
митись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
проекту порядку денного Зборів у робочі дні, в робочі години, за адре-
сою: 47740, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт. Великі Бір-
ки, вул. Грушевського, 134, кабінет головного бухгалтера, у день про-
ведення Зборів – також у місці їх проведення, звертатись до 
Генерального директора Шпака О.Г. Адреса власного веб-сайту, на 
якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного Зборів: teragro.ter.net.ua. 
телефон для довідок: (0352) 49-22-51.

теРНоПІлЬСЬКе ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «аГРоПРомтеХНІКа»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР» 

2. Код за ЄДРПОУ : 13828634
3. Місцезнаходження : 79007, м.Львів вул.Матейка,6
4. Міжміський код, телефон та факс: (032)2974321
5. Електронна поштова адреса: gbuh@dnister.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

надання згоди на вчинення значних правочинів 
II. текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР» вiд 
29.11.2017 р. наданно згоду на укладення значного правочину, а саме 

укладення з АБ «УКРГАЗБАНК» договiр iпотеки на передачу в iпотеку 
будiвлю готелю. Вартiсть застваного майна, що є предметом iпотечного 
договору скаладає 179 559 278,46 грн. Вартiсть активiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
«ДНIСТЕР» за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi  
213 655 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом право-
чину до вартостi активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР» за даними останьої 
рiчної фiнансової звiтностi складає 85,02. Додатковi критерiї для 
вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодав-
ством, статутом Товариства не визначенi.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Генеральний директор Балагура а.в. 
01.12.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР» 

2. Код за ЄДРПОУ : 13828634
3. Місцезнаходження : 79007, м.Львів вул.Матейка,6
4. Міжміський код, телефон та факс: (032)2974321
5. Електронна поштова адреса: gbuh@dnister.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

дання згоди на вчинення значних правочинів 
II. текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР» вiд 29.11.2017 р. 
наданно згоду на укладення значного правочину, а саме укладення з АБ 

«УКРГАЗБАНК» Генерального кредитного договору №27/2017 та додатко-
вих договорiв до нього. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом даного 
договору 130 000 000.00 грн. Сума кредиту 130 000 000.00 грн. Вартiсть 
активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-
ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР» за данними останньої річної 
фiнансової звiтностi 213 655 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є 
предметом правочину до вартостi активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР» за да-
ними останьої річної фiнансової звiтностi складає 60.84 Додатковi критерiї 
для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законо-
давством, статутом Товариства не визначенi.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Генеральний директор Балагура а.в. 01.12.2017 р.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
туРиСтиЧНо-ГотелЬНий КомПлеКС «дНIСтеР» 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
туРиСтиЧНо-ГотелЬНий КомПлеКС «дНIСтеР»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ IНЖЕНЕР-
НО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР "КОНТАКТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 13428292
3. Місцезнаходження емітента: 49006, м. Днiпро, вул. Кабардинська, б.

2
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562317603, 0562317688
5. Електронна поштова адреса:  lasko@kontakt.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.kontakt.biz.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів
II. Текст повідомлення

На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приват-
ного акцiонерного товариства "Днiпропетровський iнженерно-технiчний
центр "Контакт" (протокол № 29-11/17 вiд 29.11.2017 р) про виплату дивi-
дендiв прийнято рiшення про встановлення дати складання перелiку осiб,
якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати.

Дата прийняття позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Това-
риства рiшення про виплату дивiдендiв - 29.11.2017 р. Дата складання пе-
релiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 14.12.2017 р. Роз-
мiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення Загальних
зборiв акцiонерiв - 20 678 000,00 грн (двадцять мiльйонiв шiстсот сiмде-
сят вiсiм тисяч гривень нуль копiйок). На 1 (одну) просту акцiю нарахову-
ється сума дивiдендiв у розмiрi 137 853,333333 гривень. Строк виплати
дивiдендiв - з 15.12.2017 р по 15.02.2018 р (включно). Спосiб виплати ди-
вiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв - дивi-
денди виплачуються в грошовiй формi шляхом направлення дивiдендiв у
повному обсязi безпосередньо акцiонерам згiдно перелiком осiб, якi ма-
ють право на отримання дивiдендiв, складеним станом на 14.12.2017 р,
вiдповiдно до кiлькостi належним їх акцiй на дату складання перелiку.

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

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

Директор Черниш В.В. 30.11.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

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

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.  

1. Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надал-
Банк) 30.11.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме Договору застави товарiв в оборотi №019-2017-2-Т вiд 30.11.2017,
укладеного з заставодавцем - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПО-
ВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОМАГРОХОЛДIНГ", код ЄДРПОУ - 41145888, вiдповiд-
но до якого у якостi забезпечення виконання зобов'язань за кредитним
договором №019-2017 вiд 29.11.2017 р., укладеним мiж Банком та ТОВА-
РИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НЕРСIС" (код ЄД-
РПОУ - 40102838) у заставу Банку надаються товари в оборотi, а саме:
олiя соняшникова нерафiнована, українського походження у кiлькостi
2240 тон заставною вартiстю 42 000 000,00 грн. Ринкова вартiсть майна
або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законо-
давства, становить: 42 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними ос-
танньої рiчної фiнансової звiтностi становить 219 352 тис. грн. Спiввiдно-
шення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до
вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) складає 19,15 %.

2. Спостережною радою Банку 30.11.2017 прийняте рiшення про вчи-
нення значного правочину, а саме на участь Банку в проведеннi операцiї
з розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овер-
найт 30.11.2017 на суму 46 000 тис. грн. з доведенням загального обсягу
придбаних Банком депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України
до 49 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 46 000
тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi становить 219 352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає
20,97%.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правління

Петренко О.Ф.  
01.12.2017

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«СтРийСЬКий Завод КовалЬСЬКо-

ПРеСовоГо оБладНаННя»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТРИЙСЬКИЙ 
ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-
ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 00222261
3. Місцезнаходження 82400 м. Стрий вул. Промислова,4
4. Міжміський код, телефон та факс (03245) 5-80-49 (03245) 5-80-49
5. Електронна поштова адреса tech@kpostryi.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

www.kpo.com.ua

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

2. текст повідомлення
Посадова особа Член наглядової ради Биковченко людмила мико-

лаївна, у вiдповiдноcтi до ст.57 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства», припинила свої повноваження за власним бажанням без рiшення 
загальних зборiв акцiонерiв Товариства з 30.11.2017 року. Посадова осо-
ба не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Акціями Това-
риства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
23.06.2015 р. по 30.11.2017 р. На дану посаду члена Наглядової ради 
замiсть Биковченко Л.М. iншi особи не обиралися.

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. Голова правлiння Кулик вiктор микола-
йович



№230, 4 грудня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ IНЖЕНЕР-
НО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР "КОНТАКТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 13428292
3. Місцезнаходження емітента: 49006, м. Днiпро, вул. Кабардинська, б.

2
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562317603, 0562317688
5. Електронна поштова адреса:  lasko@kontakt.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.kontakt.biz.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів
II. Текст повідомлення

На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приват-
ного акцiонерного товариства "Днiпропетровський iнженерно-технiчний
центр "Контакт" (протокол № 29-11/17 вiд 29.11.2017 р) про виплату дивi-
дендiв прийнято рiшення про встановлення дати складання перелiку осiб,
якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати.

Дата прийняття позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Това-
риства рiшення про виплату дивiдендiв - 29.11.2017 р. Дата складання пе-
релiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 14.12.2017 р. Роз-
мiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення Загальних
зборiв акцiонерiв - 20 678 000,00 грн (двадцять мiльйонiв шiстсот сiмде-
сят вiсiм тисяч гривень нуль копiйок). На 1 (одну) просту акцiю нарахову-
ється сума дивiдендiв у розмiрi 137 853,333333 гривень. Строк виплати
дивiдендiв - з 15.12.2017 р по 15.02.2018 р (включно). Спосiб виплати ди-
вiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв - дивi-
денди виплачуються в грошовiй формi шляхом направлення дивiдендiв у
повному обсязi безпосередньо акцiонерам згiдно перелiком осiб, якi ма-
ють право на отримання дивiдендiв, складеним станом на 14.12.2017 р,
вiдповiдно до кiлькостi належним їх акцiй на дату складання перелiку.

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

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

Директор Черниш В.В. 30.11.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

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

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.  

1. Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надал-
Банк) 30.11.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме Договору застави товарiв в оборотi №019-2017-2-Т вiд 30.11.2017,
укладеного з заставодавцем - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПО-
ВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОМАГРОХОЛДIНГ", код ЄДРПОУ - 41145888, вiдповiд-
но до якого у якостi забезпечення виконання зобов'язань за кредитним
договором №019-2017 вiд 29.11.2017 р., укладеним мiж Банком та ТОВА-
РИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НЕРСIС" (код ЄД-
РПОУ - 40102838) у заставу Банку надаються товари в оборотi, а саме:
олiя соняшникова нерафiнована, українського походження у кiлькостi
2240 тон заставною вартiстю 42 000 000,00 грн. Ринкова вартiсть майна
або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законо-
давства, становить: 42 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними ос-
танньої рiчної фiнансової звiтностi становить 219 352 тис. грн. Спiввiдно-
шення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до
вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) складає 19,15 %.

2. Спостережною радою Банку 30.11.2017 прийняте рiшення про вчи-
нення значного правочину, а саме на участь Банку в проведеннi операцiї
з розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овер-
найт 30.11.2017 на суму 46 000 тис. грн. з доведенням загального обсягу
придбаних Банком депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України
до 49 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 46 000
тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi становить 219 352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає
20,97%.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правління

Петренко О.Ф.  
01.12.2017

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

РИСТВО «КИЇВУНІВЕРСАЛ»
2. Код за ЄДРПОУ: 20571503
3. Місцезнаходження: 08132 Київська обл., м. Вишневе, Київ-

ська, 21
4. Міжміський код, телефон та факс: (04598)52955, (044)4950303
5. Електронна поштова адреса: ku44@ukr.net 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://kievuniversal.in.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про набуття прямо або опо-

середковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кіль-
кості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого 
контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акці-
онерного товариства

ІІ. текст Повідомлення 
Товариство повідомляє, що 01.12.2017 року було отримане від Ва-

силенко Анастасії Сергіївни письмове повідомлення про набуття пра-
ва власності на домінуючий контрольний пакет акцій. Протягом 12 мі-

сяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета 
акцій, акції Товариства Василенко А.С. не придбавала; право власнос-
ті на домінуючий контрольний пакет акцій було набуто на підставі до-
говору дарування цінних паперів за номінальною вартістю акцій в роз-
мірі 0,43 грн. (нуль гривень сорок три копійки) за одну акцію. Дата 
набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства 30 листо-
пада 2017 року.

Розмір частки акцій Василенко А.С. в загальній кількості акцій 
до набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства – 
0  %. Розмір частки акцій Василенко А.С. в загальній кількості акцій 
після набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товари-
ства  – 96,5566%. Розмір частки акцій Василенко А.С. в загальній 
кількості голосуючих акцій до набуття домінуючого контрольного 
пакета акцій Товариства – 0 %. На момент розкриття повідомлення 
інформації щодо розміру частки в загальній кількості голосуючих 
акцій після набуття права власності на такий пакет акцій немає в 
наявності.

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                Штанько в.д.   01.12.2017

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КиЇвуНІвеРСал»

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«Суми-авто»

2. Код за ЄДРПОУ: 03120443
3. Місцезнаходження: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 98
4. Міжміський код, телефон та факс: 0542 770467, 0542 770 467
5. Електронна поштова адреса: main@sumyavto.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.sumy-avto.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою 
30.11.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі Протоколу № 30/11/2017-1 засідання Наглядової Ради Приватного 
акціонерного товариства «Суми-Авто» 30 листопада 2017 року згідно по-
даної Городецькою І.М. заяви. Посадова особа Городецька Ірина Микола-
ївна (паспорт: серія номер виданий р. Не надано згоди фізичної особи на 
розкриття паспортних данних), яка займала посаду Головний бухгалтер, 
припинила повноваження 30 листопада 2017 року. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посаді: 4 дні. 

Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою 30.11.2017 р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу 
№ 30/11/2017-1 засідання Наглядової Ради Приватного акціонерного то-
вариства «Суми-Авто» 30 листопада згідно поданої Симоненко Ю.Є. зая-
ви. Посадова особа Симоненко Юлія Євгеніївна (паспорт: серія номер 
виданий р. Не надано згоди фізичної особи на розкриття паспортних дан-
них), призначена на посаду Виконуючий обов`язки Головного бухгалтера 
з 01 грудня 2017 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
на який призначено особу: без зазначення строку. Інші посади, які обійма-
ла особа протягом останніх п'яти років: Головний економіст.

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

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Генеральний директор левицький а.в.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
01/12/2017

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-АВТО»
2. Код за ЄДРПОУ: 05391175
3. Місцезнаходження: 33027, м. Рівне, вул. Київська, 110 А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)28-44-29, (0362)643-110
5. Електронна поштова адреса: urist@rvnauto.rivne.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою 
ПРАТ «РІВНЕ-АВТО» 30.11.2017 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі прото-
колу засідання Наглядової Ради ПРАТ «РІВНЕ-АВТО» №30/11/2017-1 від 
30.11.2017 р. та згідно поданої заяви. Посадова особа Харитонюк Валенти-
на Григорівна (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних 
данних), яка займала посаду член Дирекції-головний бухгалтер, звільнена. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 місяців.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою ПРАТ «РІВНЕ-

АВТО» 30.11.2017 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідан-

ня Наглядової Ради ПРАТ «РІВНЕ-АВТО» №30/11/2017-1 від 30.11.2017 р. 
та згідно поданої заяви. Посадова особа Журавель Жанна Євгенівна (не 
надана згода фізичної особи на розкриття паспортних данних), призначена 
на посаду члена Дирекції-головного бухгалтера. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який призначено особу: без зазначення строку призначення. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер. Роз-
мір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Генеральний директор Хом’як в.І.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
01.12.2017

(дата) 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «РІвНе-авто»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИ-
ЄМСТВО "ПЕРЛИНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 00182702
3. Місцезнаходження: 51400, мiсто Павлоград, вулиця Терьошкiна, бу-

динок,4
4. Міжміський код, телефон та факс: (05632) 61177 (05632) 61177
5. Електронна поштова адреса: perl@perlyna.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://perlyna.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Наградський Анатолiй Дмитрович - звiльнено з посади директора з
30.11.2017 р. за згодою сторiн, згiдно з п. 1 ст. 36 КЗпП України. Рiшення
прийнято Нагрядовою радою ПрАТ "ТВП "Перлина" - протокол № 7/17-НР
вiд 30.11.2017 р. Вказанi змiни у персональному складi вiдбулися у зв'яз-
ку зi звiльненням особи, яка обiймала цю посаду. Звiльнена посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, ак-
цiями Товариства не володiє. Перебував на посадi з 31.05.2011 р. Поса-
дова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Насонов Iгор Юрiйович - призначено на посаду директора з 30.11.2017
р. Рiшення прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ТВП "Перлина" - Протокол
№ 7/17-НР вiд 30.11.2017 р. Змiни у персональному сладi посадових осiб
вiдбулися у зв'язку зi звiльненням особи, яка обiймала посаду та прий-
няттям на цю посаду iншої особи. Посадова особа непогашеної судимос-
тi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Товариства не воло-
дiє. Призначено на посаду директора на три роки. Протягом останнiх
п'яти рокiв обiймав наступнi посади: в.о. директора ПП "ДОН-ЗГМ"до
18.01.2016 року, заступник директора ПП "Сфера" з 18.01.2016 р. по
15.05.2017 р., директор ТОВ "Фарба Трейд Профешнл" з 22.03.2017 р. по
теперiшнiй час. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних.

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

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

2. Найменування посади
Директор Наградський Анатолiй Дмитрович 

30.11.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ" 

ідентифікаційний код 19157046, місцезнаходження (юридична адреса)
якого 49030, м.Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 46, далі Товарис-
тво, повідомляє  про проведення позачергових загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться 27 грудня  2017 року о 11.00 год. за адресою: м. Дніп-
ро, вул. Ярослава Мудрого, буд. 53,  2-й поверх

Проект порядку  денного:
1. Обрання лічильної комісії позачергових  загальних зборів акціонерів

та припинення її повноважень.
2. Обрання  голови та секретаря позачергових загальних зборів.
3. Затвердження порядку голосування, регламенту роботи позачерго-

вих загальних зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосу-
вання.

4. Надання згоди на прийняття рішення про вчинення правочину із за-
інтересованістю.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в позачергових  за-
гальних  зборах буде проводиться у день та за містом проведення зборів:

м.Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, буд.53, 2-й поверх. Початок реєстрації -
10-30, закінчення реєстрації - 10-50.

Для участі в позачергових  загальних  зборах акціонерам необхідно ма-
ти при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність,
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних  зборах - 24 година 20 грудня  2017 року.

Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайомитись з
документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м.Дніп-
ро, проспект Д.Яворницького, 46, кабінет директора, після надання пись-
мового запиту до Виконавчого органу Товариства. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го - директор Товариства Луніна К.І.

Адреса веб-сайту  товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного поза-
чергових загальних зборів: vidrod.com.ua

Довідки за телефоном: (056) 370-32-13.
Виконавчий орган ПрАТ "Відродження-ЛКІ" 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості: 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

2. Код за ЄДРПОУ: 00954337; 
3. Місцезнаходження: 49033, м. Днiпро, проспект Богдана Хмельниць-

кого, буд. 122; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)789-98-48 (056)789-98-48 
5. Електронна поштова адреса: pat.rozovka@mails.dp.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://rozovka.pat.ua; 
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення 

29.11.2017р. Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання
згоди на вчинення ПАТ "Розiвський елеватор" значного правочину, пред-
метом якого є укладання з ТОВ "Оптiмусагро трейд" Договору поставки
шроту соняшника високопротеїнового тостованого негранульованого/гра-
нульованого, на загальну вартiсть 2 430 000 грн. Ця сума може бути зко-
ригована на +/- 10% згiдно з умовами договору поставки. Вартiсть активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2016р. - 10
946 000 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 22,20%.

29.11.2017р. Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання
згоди на вчинення ПАТ "Розiвський елеватор" значного правочину, пред-
метом якого є укладання з СП ООО "Паркерпласт", Республика Беларусь
Контракту мiжнародної купiвлi-продажу товару: шроту соняшникового нег-
ранульованого/гранульованого високопротеїнового тостованого на за-
гальну вартiсть 84 000,00 доларiв США, що на дату прийняття вiдповiдно-
го рiшення за офiцiйним курсом гривнi до долара США, встановленим На-
цiональним банком України, еквiвалентно 2 257 233,38 грн. Ця сума може
бути зкоригована на +/- 10% згiдно з умовами Контракту. Вартiсть активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2016р. - 10
946 000 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 20,62%.

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

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

Голова правління Конопатенко Максим Олегович 
30.11.17 р.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 

«Завод обважнювачiв»

2. Код за ЄДРПОУ: 00136751
3. Місцезнаходження: 85114 Донецька обл., м. Костянтинівка,  

вул. Олекси Тихого, 99
4. Міжміський код, телефон та факс: (06272) 4-16-70, (06272) 4-35-96
5. Електронна поштова адреса: kzu@kzu.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://kzu.com.ua 

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «Завод оБваЖНЮваЧIв»
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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 
Науково-дослiдний та проектний 
iнститут по збагаченню та агломерацiї 
руд чорних металiв "Механобрчормет"

2. Код за ЄДРПОУ 04689352
3. Місцезнаходження 50086 м. Кривий Рiг вул. Телевiзiйна, 3
4. Міжміський код, телефон та 
факс

056-409-78-53 056-440-59-17

5. Електронна поштова адреса mekhanobr@riad.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента

II. текст повідомлення
Рiшення про звiльнення члена дирекцiї - головного бухгалтера ПАТ НДПI 

«Механобрчормет» Наєзжеї Марини Анатолiївни прийняте 30.11.2017 р. 
Наказом про припинення трудового договору ПАТ НДПI «Механобрчормет» 
№ 349 . Пiдстава звiльнення - заява Наєзжеї М.А. (за власним бажанням 

ч. 3 ст. 38 КЗпП України). Перебувала на посадi головного бухгалтера з 
04.04.2008 р., члена дирекцiї з 10.02.2017 р. Не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на 
розкриття паспортних даних особою не надано.

30.11.2017 р. наказом в.о. генерального директора ПАТ НДПI «Механ-
обрчормет» № 351, вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту 
призначено на посаду головного бухгалтера Кутового Вадима Миколайови-
ча. Пiдстава - заява Кутового В.М. Посадова особа призначена на посаду 
безстроково. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi обiймав такi 
посади: головний державний аудитор ДФI в Днiпроп. обл., економiст бухг. 
облiку ТОВ «ВЕТТА-КР», перший заступник голови правлiння  
ПАТ НДПI «Механобрчормет», перший заступник генерального директора 
ДП «Криворiжтеплоцентраль», начальник планово-економiчного вiддiлу 
ПАТ «Криворiжтеплоцентраль». Не має непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття пас-
портних даних особою не надано.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Фортуна вадим олександрович
в.о. генерального 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.12.01
(дата)

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво НауКово-доСлIдНий та ПРоеКтНий IНСтитут 
По ЗБаГаЧеННЮ та аГломеРаЦIЇ Руд ЧоРНиХ металIв “меХаНоБРЧоРмет”

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

ІІ. текст Повідомлення 
Наглядова рада Товариства 01.12.2017 р. прийняла рішення до-

строково припинити повноваження члена правління Аветисян Олени 
Миколаївни 01.12.2017 року. Підстава такого рішення - заява Авети-
сян О.М., рішення Наглядової ради від 01.12.2017 р. Згоди на роз-
криття паспортних даних посадовою особою не надано. Перебувала 
на посаді члена правління з 28.04.2016 р. Акціями Товариства не во-

лодіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не призна-
чено.

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 Козьменко о.о.  01.12.2017

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

емітента 
1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦIоНеРНе 

товаРиСтво "доНеЦЬК-
туРиСт"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

02658212

3. Місцезнаходження емітента 83001  Донецька область, м. Донецьк 
площа Конституцiї, будинок 3

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

donetckturist@ft.net.ua

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

http://donetskturist.nr-avers.com.ua/

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

Посадова особа Голова Правлiння Кожухова Наталiя Iванiвна (паспорт: 
серiя ВВ номер 227032 виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в 
Донецькiй областi, 26.12.1997) припинено повноваження 27.11.2017р. на 
пiдставi рiшення Наглядової ради (Постанова № ПР-78-1 вiд 27.11.2017р.) у 
зв'язку з закiнченням термiну дiї контракту. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.11.2016 року. 

Посадова особа Голова Правлiння Кожухова Наталiя Iванiвна (паспорт: 
серiя ВВ номер 227032 виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в 
Донецькiй областi, 26.12.1997) обрано на посаду 28.11.2017р. рiшенням 
Наглядової ради (Постанова № ПР-78-1 вiд 27.11.2017р.), термiном на 
6 мiсяцiв по 27 травня 2018 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: Голова Правлiння ПрАТ «До-
нецьктурист».

Голова правлiння ____________ Кожухова Наталiя Iванiвна
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ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
“лаНтмаННеН аКСа”

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-

ство "Лантманнен Акса"
2. Код за ЄДРПОУ 00378537
3. Місцезнаходження 08300 м.Бориспiль

 вул.Привокзальна, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс (04595)71551 (044)3717809
5. Електронна поштова адреса irina.pronina@axa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.lantmannen.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Член Наглядової ради - Стен Крiстер Закарi, припиненi повноваження 

29.11.2017. Замiна члена наглядової ради - представника акцiонера. По-
вноваження вiдкликаного члена наглядової ради припиняються з моменту 
отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення вiд 
акцiонера, представником якого є вiдповiдний член наглядової ради 
29.11.2017 р. Представник акцiонера, член наглядової ради володiє част-
кою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета 
акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн. Рiшення прийнято Загальни-
ми зборами акцiонерiв, протокол № 26 вiд 16.12.2016 р. згiдно порядку 
денного загальних зборiв акцiонерiв. Займав посаду 1 рiк i 7 мiсяцi. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди фiзичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано.

Посадова особа член Наглядової ради - представник акцiонера юридич-
ної особи Лантманнен Варгарда Кварн АБ (володiє часткою у статутному 
капiталi 99,99%, розмiр пакету акцiй - 63258469,65 грн.) - Карл-Пiтер Густаф 
Торвiд, замiнений (призначений) 29.11.2017. Згоди фiзичної особи на роз-
криття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% 
голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн. 
Призначено строком на 3 роки. Посади Генерального директора компанiї 
Ассентуре Швецiя AБ, свiтової компанiї, що спецiалiзується на професiйнiй 
дiяльностi в рамках стратегiї, консалтингу, цифрової та операцiйної 
дiяльностi (2011-2014 роки); Керiвника напрямку «Свiжий хлiб» та Офiсу з 
iнтеграцiї в Лантманнен Юнiбейк (2014 - 2017); Генералього директора Лант-
маннен Сiрiалiя (2017.11 - теперiшнiй час) обiймала ця особа протягом 
останнiх 5-ти рокiв. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, про-
токол № 26 вiд 16.12.2016 р. згiдно порядку денного загальних зборiв 
акцiонерiв. Повiдомлення про замiну члена наглядової ради, представником 
якого є вiдповiдний член наглядової ради отримано 29.11.2017 р.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Червак Iгор Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.11.30
(дата)

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента 

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Люботинський хлiбозавод"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00381976

3. Місцезнаходження емітента 62433 Харкiвська обл., Харкiвський 
р-н, м. Люботин вул. Деповська, 127

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057) 76-808-76 (057) 760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

lxz@ft.net.ua

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

www.lhz.nr-avers.com.ua

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

Посадова особа Головний бухгалтер Устiменко Тетяна Борисiвна (пас-
порт: серiя МК № 056111 виданий Люботинським МВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 09.07.1996) звільнено з посади 27.11.2017р. відповідно 
до наказу №74-К вiд 27.11.2017 року у зв'язку з заявою про звільнення за 
власним бажанням. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 08.06.2017 року. Замість по-
садової особи нікого не призначено.

Генеральний директор ____________ Пєрєпьолкiн олександр 
валерiйович

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво  
«лЮБотиНСЬКий ХлIБоЗавод»

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 аКЦIоНеРНий КомеРЦIйНий БаНК 
«IНдуСтРIалБаНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 13857564
3. Місцезнаходження: 69037, Запорiзька область, мiсто Запорiжжя, ву-

лиця Незалежної України, будинок 39Д
4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 225-18-08, 225-18-32
5. Електронна поштова адреса: reception@industrialbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
II. текст повідомлення

Згiдно з рiшенням Спостережної ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (про-
токол №91 вiд 29.11.2017р.), прийнятого на пiдставi п.19.2.11. та п.20.4.6 
Статуту Банку, достроково припинено повноваження (звiльнено) 30.11.2017 
члена Правлiння Жвалюка Вiктора Романовича. Змiни пов’язанi з введен-
ням у дiю з 01.12.2017 нової органiзацiйної структури банку та штатного 
розпису. Жвалюк Вiктор Романович (посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних) пакетом акцiй АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» не 
володiє. Перебував на посадi члена Правлiння АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 
з 23.06.2013 (останнiй раз перепризначений з 24.06.2017). Замiсть особи 
повноваження якої припинено нiкого не призначено. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням Спостережної ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (про-
токол №91 вiд 29.11.2017р.), прийнятого на пiдставi п.19.2.11. та п.20.4.6 
Статуту Банку, достроково припинено повноваження (звiльнено) 
30.11.2017 члена Правлiння Гребешкової Тамари Василiвни. Змiни 
пов’язанi з введенням у дiю з 01.12.2017 нової органiзацiйної структури 
банку та штатного розпису. Гребешкова Тамара Василiвна (посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) пакетом акцiй 
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» не володiє. Перебувала на посадi члена 
Правлiння АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» з 11.08.1999 (останнiй раз перепри-
значена з 24.06.2017). Замiсть особи повноваження якої припинено нiкого 
не призначено. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

Згiдно з рiшенням Спостережної ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (про-
токол №91 вiд 29.11.2017р.), прийнятого на пiдставi п.19.2.11. та п.20.4.6 
Статуту Банку, достроково припинено повноваження (звiльнено) 
30.11.2017 члена Правлiння Величко Вiри Володимирiвни. Змiни пов’язанi 
з введенням у дiю з 01.12.2017 нової органiзацiйної структури банку та 
штатного розпису. Величко Вiра Володимирiвна (посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних) пакетом акцiй АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК» не володiє. Перебувала на посадi члена Правлiння 
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» з 12.08.2015 року. Замiсть особи повноважен-
ня якої припинено нiкого не призначено. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Голова Правлiння  Букрєєв михайло 
Юрiйович  30.11.2017
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НОВИНИ

в НКЦПФР представили концепцію 
реформування системи сертифікації 

фахівців фондового ринку
На засіданні Комітету НКЦПФР з питань стратегії роз-

витку та економічного аналізу фондового ринку був пред-
ставлений проект концепції трансформації системи 
підготовки та атестації фахівців фондового ринку, 
який розроблено в рамках Меморандуму між НКЦПФР та 
CFA Society Ukraine.

Нагадаємо, що з метою вдосконалення системи під-
готовки та атестації фахівців фондового ринку 2 лютого 
2017 року Комісія підписала з Асоціацією Інвестиційних 
Професіоналів CFA Society Ukraine, яка офіційно пред-
ставляє в Україні міжнародний CFA Інститут, Меморан-
дум щодо намірів співпраці у побудові в Україні прозорої 
системи сертифікації фахівців фондового ринку. Згодом 
до Меморандуму також приєдналась Професійна асоці-
ація учасників ринків капіталу та деривативів.

Документом визначено основні недоліки чинної системи 
підготовки та атестації фахівців фондового ринку, зокрема:

– низьку ефективність системи підготовки та атестації 
фахівців, що не дозволяє забезпечити учасників ринку 
висококваліфікованим персоналом;

– неефективну технічну систему проведення тесту-
вання, недостатній рівень спеціалізації, застарілу про-
граму перевірки знань з відсутністю етичної складової, 
що не відповідає кращим європейським зразкам;

– відсутність ефективного контролю з боку регулятора 
за процесом та результатами підготовки і атестації фа-
хівців і, як наслідок, неможливість аналізу ефективності 
цих процесів.

Наступним кроком стане схвалення концепції, яка до-
зволить створити ефективну систему підготовки та атес-
тації фахівців фондового ринку із акцентом на професій-
ні компетенції, та заснованій на незалежній оцінці 
кандидатів згідно з кращими світовими практиками.

Проектом пропонується запровадження двох рівнів 
атестації. Первинна атестація для осіб, які вперше отри-
мують сертифікат фахівця фондового ринку, перевіряти-
ме чотири блоки знань: загальна теорія, законодавство, 
практичні завдання та професійна етика. Повторна атес-
тація передбачає подальший професійний розвиток та 
подовження терміну дії сертифіката, проводиться через 
три роки (+ три місяці) після первинної (попередньої), пе-
ревірятимуться лише три блоки знань (без загальної те-
орії). Якщо особа має міжнародний професійний серти-
фікат, то їй надається право не складати певний блок 
іспиту, який покривається даним сертифікатом.

Загалом концепція запроваджує безперервний професій-
ний розвиток фахівців; розширює формати навчання (запро-
ваджуються он-лайн лекції); повністю розмежовує процеси 
підготовки кваліфікаційних іспитів та їх прийому; підвищує 
якість навчальних програм за рахунок запозичення напра-
цювань міжнародних організацій; доповнює навчальні про-
грами та іспити практичними кейсами та компонентою щодо 
професійної етики; гарантує об’єктивність оцінювання.

«Якісне удосконалення процесу атестації фахівців до-
зволить зробить його не формальною процедурою, а 
процесом отримання якісних професійних знань і нави-
чок, забезпечить прозорий і недискримінаційний порядок 

проведення іспитів. ВИШі, які не зможуть забезпечити 
необхідну якість навчання, поступляться місцем, напри-
клад, он-лайн програмам. А самі програми будуть більш 
сучасними, наповненими практичними кейсами та між-
народними практиками», — зауважив максим лібанов, 
директор департаменту стратегії розвитку ринків ка-
піталу НКЦПФР.

«Місія CFA Інституту – просувати найвищі стандарти 
етики, освіти та професійної майстерності інвестиційних 
менеджерів для створення довіри і користі для суспіль-
ства. Тому ми радо відгукнулись на запит Комісії, щоб 
зробити іспити більш професійними та чесними, виклю-
чивши будь які можливості для маніпуляцій при їх скла-
данні. Іншим важливим напрямом є оновлення навчаль-
них програм. Наприклад, зараз такий компонент як 
професійна етика взагалі не перевіряється, в той час, як 
досвід CFA Інституту вказує, що це основа для побудови 
розвинених ринків капіталу», — каже віце-президент 
CFA Society Ukraine олексій Соболев, CFA.

З проектом Концепції трансформації системи підго-
товки та атестації фахівців фондового ринку можна озна-
йомитись за посиланням: https://www.slideshare.net/
NSSMC/ss-83052874.

Інформаційна довідка:
CFA (Chartered Financial Analyst) є однією з найбільш 

поважних в світі освітніх програм для професіоналів фі-
нансової сфери. Financial Times і The Economist назвали 
програму CFA «золотим стандартом» освіти в сфері інвес-
тицій. Програма CFA була створена в 1963 році в США. 
Наразі CFA Institute налічує 145 тисяч членів з 159 країн, 
та об’єднує 147 професійних спільнот по світу. Україну в 
цьому об’єднанні представляє CFA Society Ukraine.

Фондовые индексы украины в четверг еще 
несколько подросли

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в чет-
верг продолжили наметившийся днем ранее неуверен-
ный рост: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысил-
ся на 0,34% - до 1284,93 пункта, индекс ПФТС – на 0,05%, 
до 304,27 пункта.

Объем торгов на УБ составил 44,5 млн грн, в том чис-
ле акциями - 9,7 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил почти 6 млн грн, в 
том числе акциями – 0,35 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали только бума-
ги «Укрнафты» (+0,77%) и Райффайзен Банка Аваль 
(+0,71%).

Подешевели акции «Мотор Сичи» (-0,06%) и «Центр-
энерго» (-0,05%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(+0,44%) и «Мотор Сичи» (-0,09%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
четверг к 16:15 кв снизился на 1,55% - до 506,19 пункта 
при объеме торгов 2,4 млн злотых (18 млн грн).

В «индексной корзине» с отрицательной динамикой 
лидировали бумаги KSG Agro (-5,29%), «Астарты» 
(-4,52%) и «Агротона» (-1,61%).

Дорожали только акции агрохолдинга ИМК (+0,41%).
При подготовке раздела «Новости» 

использованы материалы веб-сайта НКЦБФР, 
ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17300
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
01.12.2017 р. 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-15339 11
2. ПРАТ АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 2
3. ПАТ АГРОПРОМТЕХНІКА 13
4. ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 18
5. ПАТ АПЕКС-БАНК 10
6. ПАТ БАНК 3/4 7
7. ПРАТ ВІДРОДЖЕННЯ -ЛКІ 2
8. ПРАТ ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» 8
9. ПРАТ ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» 8
10. ПАТ ДІВІ БАНК 9
11. ПАТ ДНЕСТР 14
12. ПАТ ДНЕСТР 14
13. ПРАТ ДНІПРОМЕТИЗ 8
14. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ» 14
15. ПРАТ ДОНЕЦЬКТУРИСТ 17
16. ПАТ ЕКСПРЕС БАНК 13
17. ПРАТ ЕЛЕКТРОЗАВОД 9
18. ПАТ ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 10
19. ПАТ ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ 16
20. ПАТ ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБІНАТ 4
21. ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ–ФОНД ДИНАМІЧНИЙ»ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» 3
22. ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ–ФОНД ДИНАМІЧНИЙ»ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» 3
23. ПРАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1 9
24. ПРАТ КИЇВУНІВЕРСАЛ 15
25. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 15
26. ПРАТ ЛАНТМАННЕН АКСА 18
27. ПРАТ ЛЮБОТИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 18
28. ПРАТ МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 7
29. ПРАТ МИРГОРОДКУРОРТ 12
30. ПАТ НДПІ «МЕХАНОБРЧОРМЕТ» 17
31. ПРАТ НЕО ВІТА 5
32. ПРАТ НЕО ВІТА 5
33. ПРАТ НЕО ВІТА 6
34. ПРАТ ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ 12
35. ПРАТ ПЕТРОСТАЛЬ 13
36. ПАТ ПЛАЗМАТЕК 6
37. ПАТ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК 10
38. ПАТ РІВНЕ АВТО 16
39. ПАТ РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 16
40. ПРАТ СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ 11
41. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ “БІОПОЛІС” 17
42. ПАТ СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ 14
43. ПАТ СУММ АВТО 15
44. ПРАТ СУМСЬКА АВТОБАЗА № 1 4
45. ПРАТ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЛИНА» 16
46. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 10
47. ПАТ УКРСОЦБАНК 4
48. ПРАТ ФІРМА «ХОЗІМПЕКС» 8
49. ПРАТ ФІРМА «ХОЗІМПЕКС» 12


