
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення  
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила,  
скасувала обіг  
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу 
І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих прат «Інвестиційно-Будівельна Компанія 
Хутір ясний» (вул. Старокиївська, 1-А, с. Ходосівка, 
Києво-Святошинський район, Київська область, 08173, 
код за ЄДРПОУ: 33330425) на зупинення обігу акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, зу-
пинено обіг акцій ПрАТ «Інвестиційно-Будівельна Ком-
панія Хутір Ясний» – розпорядження № 352-Кф-З від 
12 липня 2017 року.

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

обліку з акціями цього випуску: 
«14» липня 2017 року.

нКцпфр повідомляє про ліцензування  
на фондовому ринку

У національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку анульовано ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку:

Постановою про накладення санкції за правопорушен-
ня на ринку цінних паперів від 11.07.2017 р. № 290-цд-1-т, 
винесеної у відношенні тов «Славія - Інвест» (іденти-
фікаційний код юридичної особи: 35893313) за порушен-
ня вимог законодавства щодо цінних паперів, анульова-
но ліцензію на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними папера-
ми, а саме: брокерської діяльності – серії АЕ № 263135 
від 12.06.2013 р.; дилерської діяльності – серії АЕ 
№ 263136 від 12.06.2013 р. 

13.07.2017 р.

01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 

тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

при використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.
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до уваги акціонерів 

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва

«троСтянецьКе районне 
пІдприємСтво «аГромаш»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Тростянецьке районне 
підприємство «Агромаш» (код за ЄДРПОУ – 03567440, місцезнахо-
дження: Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Північна, 63, далі – 
Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 16 серпня 2017 року о 
12-00 год. за адресою: вінницька область, місто Гайсин, вулиця 
північна, 63, актова зала № 1. 

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про затвердження укладених значних право-

чинів.
3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не 
більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: 
http://trostagro.at.ua

Реєстрація для участі у позачергових загальних зборах Товариства 
відбудеться 16 серпня 2017 року з 11-00 до 11-50 години за місцем 
проведення позачергових загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах акціонерів – 10 серпня 2017 року (станом на 24 го-
дину).

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необ-
хідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); 
представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного 
законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження 
представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів, в порядку, передбаче-
ному ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань про-
екту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, акціо-
нери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, робо-
чі години за адресою: Вінницька область, місто Гайсин, вулиця 
Північна, 63, приймальна Директора (кімната № 2), а в день проведен-
ня загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: 
Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Північна, 63, актова зала 
№ 1.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, – Директор Товариства Равський Володимир Іванович.

Довідки за телефоном: 067 443 16 95
наглядова рада

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

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

1. Повне найменування 
емітента

пУБлIЧне аКцIонерне това-
риСтво «днIпровСьКий 
металУрГIйний КомБIнат»

2. Код за ЄДРПОУ 05393043
3. Місцезнаходження 51925, м. Кам’янське, вул. Соборна, 18-б
4. Міжміський код, 
телефон та факс

(0569) 51-67-21; (0569) 53-16-36

5. Електронна поштова 
адреса

akc-bzhezinskiy@dmkd.dp.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом 
для розкриття інформації

www.dmkd.dp.ua

7. Вид особливої 
інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол засiдання 

Наглядової ради № 4/2017 вiд 05.07.2017) вiдбулися наступнi змiни у складi 
посадових осiб Товариства:

Припинено повноваження на посаді Генерального директора 
ПАТ «Днiпровський меткомбiнат» Мосьпана Вячеслава Вiкторовича (пас-
порт: АЕ №522331, виданий Баглiйським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС 
України у Днiпропетровськiй областi, 14.03.1997р.) на підставі п. 10.8.6. 
Статуту Товариства. Перебував на посадi з 23.03.2016 року. Володiє акцiями 
Товариства у кiлькостi 1600 шт. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол засiдання 
Наглядової ради № 4/2017 вiд 05.07.2017) вiдбулися наступнi змiни у складi 
посадових осiб Товариства:

Призначено на посаду Генерального директора ПАТ «Днiпровський 
меткомбiнат» Подкоритова Олександра Леонідовича (посвідка на постійне 
проживання ІН № 047576, виданий органом 1401, 06.04.2015р.). Генераль-
ного директора на підставі Статуту товариства призначено термiном на 
3 (три) роки з моменту прийняття рiшення. Акцiями Товариства не володiє. 
Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: Генеральний директор 
ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод», заступник генерального дирек-
тора ПАТ «Днiпровський меткомбiнат». Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади:
Генеральний директор О.Л. Подкоритов

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 12.07.2017
(дата) 

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 товариство 
«Луга»

2. Код за ЄДРПОУ: 05468096
3. Місцезнаходження: 01001 місто Київ, вулиця Михайлів-

ська, 24/11-13В
4. Міжміський код, телефон та факс: 03342 22518, 20908
5. Електронна поштова адреса: vvluga@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 05468096.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст повідомлення 
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Луга», якi 

вiдбулись 12.07.2017 р., було прийнято рiшення про надання попередньої 
згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись 

Товариством протягом перiоду з 12.07.2017 р. по 12.07.2018 р.
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: про-

даж нерухомого, рухомого майна та земельної ділянки.
Гранична сукупність вартості правочинів: 2000 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 13646 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот-
ках): 14,65

Загальна кількість акцій: 44684 шт.
Загальна кількість голосуючих акцій: 31594 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 31588 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

31588 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення 0 голосів, « утрималися» 0 голосів.
III. підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.

2. Директор  Гаркот І.Б.
13.07.2017

приватне аКцІонерне товариСтво «лУГа»
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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 

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

емітентом для розкриття інформації www.atp1.kiev.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

II. текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято на засіданні Наглядової ради 

10.07.2017 р. (протокол № 10072017/1 від 10.07.2017р.)
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення членів На-

глядової ради.
Посадова особа Гріншпон Михайло Петрович (паспорт: серія ТТ номер 

102004 виданий 24.01.2012 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві), 
яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001952%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 19,25грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.04.2015р.
Рішення про призначення прийнято на засіданні Наглядової ради 

10.07.2017 р. (протокол № 10072017/1 від 10.07.2017р.)
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення членів На-

глядової ради.
Посадова особа Панченко Анатолій Валерійович (паспорт: серія СН 

номер 672072 виданий 11.12.1997 р. Ленінградським РУ ГУ МВС України в 
м.Києві), призначена на посаду Голова Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 15,442503%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 152260грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
Директор ТОВ «Стелларт», директор ТОВ «»ДД Скіфія Юа», директор 

ТОВ Стіль Ліберті», радник з корпоративних питань ПАТ «АТП-1», директор 
ТОВ «Фармаплант Україна».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 609040 акцій.
Рішення про звільнення прийнято на засіданні Наглядової ради 

10.07.2017 р. ( протокол № 10072017/1 від 10.07.2017р.)
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення членів На-

глядової ради.
Посадова особа Данічев Василь Миколайович (паспорт: серія СН номер 

091220 виданий 01.04.1996 р. Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві), 
яка займала посаду Директор, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.04.2016р..
Рішення про призначення прийнято на засіданні Наглядової 

ради10.07.2017 р. (протокол № 10072017/1 від 10.07.2017р.)
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення членів На-

глядової ради.
Посадова особа Куденко Віталій Григорович (паспорт: серія СО номер 

081559 виданий 20.05.1999 р. Московським РУ ГУ МВС України в м.Києві), 
призначена на посаду Директор.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
помічник керівника ТОВ «Компанія «Ефективні інвестиції».
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.
Директор ПАТ «АТП-1» Куденко Віталій Григорович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. (дата) 

приватне  
аКцIонерне товариСтво  

«ХарКIвСьКа автоБаЗа № 2»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
емітента

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

СТВО «ХАРКIВСЬКА АВТОБАЗА № 2». 
2. Код за ЄДРПОУ: 01268414. 
3. Місцезнаходження: 61105 м. Харків, просп. Льва Ландау, буд. 147. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0572) 97-21-98, 

(0572) 97-21-98. 
5. Електронна поштова адреса: ab2@maxima.kharkov.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.avtobaza.kharkov.ua. 
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. текст повідомлення 
Відповідно з рішенням Правління АТ «ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА №2» 

(протокол №14 від 10.07.2017р.) Першого заступника Голови Правління 
Пелипенко Олексія Васильовича (паспорт МК №994080 виданий 
24.11.1998р. Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.) 
виведено зі складу Правління, у зв'язку з його смертю. Розмір пакета 
акцій емітента, які належать особі - 1,0764%. Обґрунтування змін - отри-
мання Товариством свідоцтва про смерть та рішення Правління АТ «ХАР-
КІВСЬКА АВТОБАЗА №2» від 10.07.2017р. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді протягом 
2 років 8 місяців. Посаду Першого заступника Голови Правління скасо-
вано з 10.07.2017р., новий Член Правління не обирається.

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

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

2. Голова Правління  Шелест С.В. М.П. 11.07.2017

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

пУБлIЧне аКцIонерне това-
риСтво «днIпровСьКий 
металУрГIйний КомБIнат»

2. Код за ЄДРПОУ 05393043
3. Місцезнаходження 51925, м. Кам’янське, вул. Соборна, 18-б
4. Міжміський код, 
телефон та факс

(0569) 51-67-21, (0569) 53-16-36

5. Електронна поштова 
адреса

akc-bzhezinskiy@dmkd.dp.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом 
для розкриття інформації

www.dmkd.dp.ua

7. Вид особливої 
інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол засiдання 

Наглядової ради № 2/2017 вiд 27.06.2017) вiдбулися наступнi змiни у складi 
Наглядової ради Товариства:

Обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства Фрумкiна Леонiда 
Наумовича (паспорт громадянина РФ 71 № 2232619, виданий ФМС 77001 
18.10.2010р.). Голову Наглядової ради обрано до наступного переобрання 
членами Наглядової ради. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади Чле-
на ради директорiв ЗАТ «IСД Дунафер», заступник генерального директо-
ра ТОВ «Сбербанк Капiтал», Генеральний директор ТОВ «Русукрмет». 
Акцiями Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор Подкоритов О.Л. 

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 12.07.2017
(дата) 
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шановний аКцІонере!

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«ЭЗяБии» 

(далі – ПАТ «ЭЗЯБИИ», або Товариство, місцезнаходженням Товариства: 
67700 Одеська обл. м.Білгород-Дністровський вул.Шабська, буд.108), 
повідом ляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 
Товариства (далі – Загальні збори), що скликаються на вимогу акціонера що 
є власником 10 і більше відсотків простих іменних акцій, які призначені на 
«15» серпня 2017 року об 11.00 за адресою: 67700 одеська обл. 
м. Білгород-дністровський вул.шабська, буд.108, у приміщенні адмін-
будівлі, кабінет №5. 

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться з 10.30 
до 10.45 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – «9» серпня 2017 р.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення за-
гальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного по понеділкам, середам та 
п’ятницям з 10.00 до 13.00 години за місцезнаходженням Товариства: 67700 
Одеська обл. м.Білгород-Дністровський вул.Шабська, буд.108, у приміщен-
ні адмінбудівлі, кабінет №5, а у день проведення Загальних зборів – у місці 
їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з докумен-
тами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів – Ісмагілов Андрій 
Юросланович, Директор Товариства.

проект порядку денного  
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товари-
ства, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів 

Товариства, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення 
бюлетенів для голосування.

4. Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність 
Товариства за 2016 рік і основні напрями діяльності у 2017 році, у тому 
числі схвалення договорів, які були укладені Директором Товариства у пе-
ріод з «26» червня 2017 року по теперішній час, прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Директора Товариства. 

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, у тому числі схвалення 
рішень Наглядової ради Товариства, які були прийнятті у період з «26» черв-
ня 2017 року по теперішній час. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради Товариства.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Ревізійної комісії. Висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій 
звітності Товариства за 2016 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Прийняття рішен-
ня щодо розподілу (погашення) збитків Товариства за 2016 рік.

8. Припинення (відкликання) повноважень голови та членів Наглядової 
ради та Ревізійної комісії Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що 

укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що 

укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дати прийняття 
цього рішення, а також прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів.

14. Погодження рішення про заснування (створення) ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «АША ГРУПП», сто відсотків статутного капіталу якого 
буде належить Товариству, та погодження дій, які пов’язані з виконанням 
цього рішення.

Інформація про основні показники фінансово-господарської ді-
яльності за звітний (2016) та попередній (2015) період відповідно (тис.
грн.): усього активів – 12973; 13466; основні засоби(залишкова вартість) – 
1679;1927; довгострокові фінансові інвестиції – відсутні; запаси – 549;612; 
сумарна дебіторська заборгованість – 882; 970; грошові кошти та їх еквіва-
ленти – 674; 987; нерозподілений прибуток (збиток) – 4844;7621; власний 
капітал – 10469;13246; статутний капітал – 4500; 4500; довгострокові 
зобов’язання – 111;136; поточні зобов’язання – 2393;84; чистий прибуток 
(збиток) – (1729); (768); середньорічна кількість акцій (шт.) – 55899; 55899; 
кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – відсутні; за-
гальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – 
відсутні; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 11; 16.

до УваГи аКцІонерІв! Реєстрація акціонерів (їх представників) про-
водиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах. Для участі у загальних зборах, акціонеру (його представни-
ку) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано – паспорт), 
представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноважен-
ня представника на участь у загальних зборах у відповідності до вимог 
чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку ден-
ного Загальних зборів Товариства не пізніш як за 20 (двадцять) днів до дати 
проведення Загальних зборів, щодо кандидатів до складу органів Товариства 
- не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

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

Телефон для довідок (0482) 34-55-61
Наглядова рада

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ХмІльницьКа швейна фаБриКа «лІлея»

(код за ЄДРПОУ 00308637, місцезнаходження: 22000, Вінницька область, 
місто Хмільник, вулиця Пушкіна, будинок 78/1, адреса веб-сайту, на якому 
розміщена інформація і проекти рішень з питань, включених до проекту 
порядку денного - www.00308637.pat.ua; ел.поштова скринька - 

par@00308637.pat.ua; тел.(04338) 2-27-47).
Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів 

акціонерів.
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 

18 cерпня 2017 року о 10.00 год.
Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 22000, він-

ницька область, місто Хмільник, вулиця пушкіна, будинок 78/1, адмін-
будинок, кімната засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових 
загальних зборах акціонерів Товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах на 24 годину 14.08.2017 року.

проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціоне-

рів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних 

зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку 
голосування на зборах.

3. Внесення змін до статуту Товариства та викладення його в новій редакції, 
уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення 
дій щодо державної реєстрації статуту.

4. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про За-
гальні збори», «Положення про Наглядову раду».

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайо-
митися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий 
час за адресою Товариства: 22000, Вінницька область, місто Хмільник, вулиця 
Пушкіна 78/1, адмінбудинок, бухгалтерія, а в день зборів - за місцем їх проведен-
ня. Відповідальна – Любасюк Валентина Семенівна, тел.(04338) 2-27-47.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та ви-
знаю, що несу відповідальність згідно законодавства. Директор ПрАТ «Лілея» 
Матюх Анатолій Володимирович.

Громадянин України ГІрГІ ГеорГІй ГеорГІйовиЧ, який є 
власником 18 950 простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №26 «ОДЕС-
БУД» (код за ЄДРПОУ 31769002) та не має афілійованих осіб, відповідно 
до вимог статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства» повідо-
мляє про намір придбати 57 000 штук простих іменних акцій ПРИВАТНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВ-
ЛІННЯ №26 «ОДЕСБУД». 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394 
(044) 4983816 
(044) 4983815
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «УКроптГоСптовари».

2. Код за ЄДРПОУ: 01552658. 
3. Місцезнаходження: 21001 м. Вiнниця вул. В. Антоновича, 21. 
4. Міжміський код, телефон та факс: 0432 27-27-64 0432 27-27-64. 
5. Електронна поштова адреса: ukroptgosptovary.vinnitsa@gmail.com. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: ukroptgosptovary.com.ua. 
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «УКРОПТГОСПТОВАРИ» від 

11.07.2017 р. припиняються повноваження Правління товариства у складі: 
1. Голови правління Обревського Анатолiя Васильовича. Посадова особа 
володiє часткою в статутному капіталі емiтента 3,130553%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 70187 грн. 2. Члена правління Бородiна Сергiя 
Анатолiйовича. Акціями товариства не володіє. 3. Члена правління Гаврилюк 
Галини Василiвни. Посадова особа володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,023372%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 524 грн. При-
пинення повноважень посадових осіб виконано у зв’язку з закінченням 
терміну повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини посадові особи не мають. Строк, протягом якого особи перебувала на 

посаді: 5 років. Посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних 
даних. 

Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «УКРОПТГОСПТОВАРИ» від 
11.07.2017 р. до складу Правління обрано наступних осіб: 1. Обревський 
Анатолiй Васильович обраний на посаду Голови правління. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 3,130553%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 70187грн. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: Голова правління ПАТ «УКРОПТГОСПТОВАРИ». Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 280748 акцій. 2. Бородiн Сергiй Анатолiйович 
обраний на посаду Члена правління. Акціями товариства не володіє. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Член правління 
ПАТ «УКРОПТГОСПТОВАРИ». 3. Гаврилюк Галина Василiвна обрана на 
посаду Члена правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,023372%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 524 грн. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Член правління 
ПАТ «УКРОПТГОСПТОВАРИ». Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 2096 акцій. Обрання посадових осіб виконано у зв’язку з необхід-
ністю переобрання правління товариства на наступний термін. Посадові 
особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. 
Строк, на який обрано осіб: 3 роки. Посадові особи не надали згоди на роз-
криття паспортних даних.

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

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

2. Голова правлiння  Обревський А .О.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ВФ УКРАЇНА" (надалі - ПрАТ "ВФ Україна" або Това-
риство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акці-
онерів Товариства.

Повна назва Товариства: Приватне акціонерне товариство "ВФ Укра-
їна". 

Місцезнаходження Товариства: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лей-
пцизька, будинок 15. 

Форма проведення зборів: заочне голосування (ст. 48 Закону України
"Про акціонерні товариства",  п. 9.51 ст. 9 Статуту Товариства).

Місце проведення зборів: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька,
будинок 15, 9-й поверх, к. 0928.

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають
право на участь у загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 08
серпня 2017 року. 

Дата та час закінчення прийому заповнених бюлетенів для голосуван-
ня (дата та час проведення загальних зборів акціонерів у формі заочного
голосування): до 24 години 14 серпня 2017 року.

Поштова адреса, за якою необхідно направити заповнені та підписані
бюлетені для голосування: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, буди-
нок 15.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://company.mts.ua.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
позачергових загальних зборів акціонерів

1. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради
ПрАТ "ВФ Україна".

2. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ "ВФ Ук-
раїна".

3. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна". 
4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

ються ПрАТ "ВФ Україна" з членами Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна",
та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з члена-
ми Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна".

Акціонери ПрАТ "ВФ Україна" мають право надати пропозиції про ви-
сунення кандидатів до складу Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна" в тер-
міни і в порядку, передбаченому частиною 2 ст. 38 Закону України "Про ак-
ціонерні товариства" та пунктом 9.27 ст. 9 Статуту Товариства.

Особи, що мають право на участь у позачергових загальних зборах ак-
ціонерів ПрАТ "ВФ Україна", можуть ознайомитися за їх письмовим запи-
том з матеріалами, що підлягають наданню при підготовці до проведення
позачергових загальних зборів акціонерів, та отримати копії матеріалів за
адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, 9-й поверх,
к. 0928, з 14 липня 2017 року до 14 серпня 2017 року включно в робочі дні
з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. Відповідальна особа за порядок ознайом-
лення акціонерів із документами (матеріалами) - Генеральний директор
Товариства Устинова О.В., телефон для довідок: + 38 050 110 3118.

Представник акціонера на позачергових загальних зборах акціонерів
ПрАТ "ВФ Україна" діє відповідно до повноважень, що ґрунтуються на
чинному законодавстві України, або нормативних актів уповноважених на
те державних органів або, органів місцевого самоврядування або довіре-
ності, складеній у письмовій формі. Довіреність на голосування повинна
містити відомості про особу, яку представляють, і представника (ім'я або
найменування, місце проживання або місцезнаходження, паспортні дані).
Довіреність на голосування повинна бути оформлена відповідно до вимог
статті 245 Цивільного кодексу України або засвідчена нотаріально. 

Наглядова рада ПрАТ "ВФ Україна"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА

ПТАХОФАБРИКА"
повідомляє, що в повідомлення про можливість реалізації акціонером

переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються,
опубліковане 16.06.2017 у № 112 "Відомості НКЦПФР", внесено зміни що-
до строку реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій
додаткової емісії. Замість "з 17 липня 2017 року по 07 серпня 2017 року"
слід читати "з 16 серпня 2017 року по 06 вересня 2017 року". Вся інша ін-
формація залишена без змін.

Наглядова рада

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ВФ УКРАЇНА" (надалі - ПрАТ "ВФ Україна" або Това-
риство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акці-
онерів Товариства.

Повна назва Товариства: Приватне акціонерне товариство "ВФ Укра-
їна". 

Місцезнаходження Товариства: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лей-
пцизька, будинок 15. 

Форма проведення зборів: заочне голосування (ст. 48 Закону України
"Про акціонерні товариства",  п. 9.51 ст. 9 Статуту Товариства).

Місце проведення зборів: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька,
будинок 15, 9-й поверх, к. 0928.

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають
право на участь у загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 08
серпня 2017 року. 

Дата та час закінчення прийому заповнених бюлетенів для голосуван-
ня (дата та час проведення загальних зборів акціонерів у формі заочного
голосування): до 24 години 14 серпня 2017 року.

Поштова адреса, за якою необхідно направити заповнені та підписані
бюлетені для голосування: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, буди-
нок 15.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://company.mts.ua.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
позачергових загальних зборів акціонерів

1. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради
ПрАТ "ВФ Україна".

2. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ "ВФ Ук-
раїна".

3. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна". 
4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

ються ПрАТ "ВФ Україна" з членами Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна",
та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з члена-
ми Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна".

Акціонери ПрАТ "ВФ Україна" мають право надати пропозиції про ви-
сунення кандидатів до складу Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна" в тер-
міни і в порядку, передбаченому частиною 2 ст. 38 Закону України "Про ак-
ціонерні товариства" та пунктом 9.27 ст. 9 Статуту Товариства.

Особи, що мають право на участь у позачергових загальних зборах ак-
ціонерів ПрАТ "ВФ Україна", можуть ознайомитися за їх письмовим запи-
том з матеріалами, що підлягають наданню при підготовці до проведення
позачергових загальних зборів акціонерів, та отримати копії матеріалів за
адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, 9-й поверх,
к. 0928, з 14 липня 2017 року до 14 серпня 2017 року включно в робочі дні
з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. Відповідальна особа за порядок ознайом-
лення акціонерів із документами (матеріалами) - Генеральний директор
Товариства Устинова О.В., телефон для довідок: + 38 050 110 3118.

Представник акціонера на позачергових загальних зборах акціонерів
ПрАТ "ВФ Україна" діє відповідно до повноважень, що ґрунтуються на
чинному законодавстві України, або нормативних актів уповноважених на
те державних органів або, органів місцевого самоврядування або довіре-
ності, складеній у письмовій формі. Довіреність на голосування повинна
містити відомості про особу, яку представляють, і представника (ім'я або
найменування, місце проживання або місцезнаходження, паспортні дані).
Довіреність на голосування повинна бути оформлена відповідно до вимог
статті 245 Цивільного кодексу України або засвідчена нотаріально. 

Наглядова рада ПрАТ "ВФ Україна"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА

ПТАХОФАБРИКА"
повідомляє, що в повідомлення про можливість реалізації акціонером

переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються,
опубліковане 16.06.2017 у № 112 "Відомості НКЦПФР", внесено зміни що-
до строку реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій
додаткової емісії. Замість "з 17 липня 2017 року по 07 серпня 2017 року"
слід читати "з 16 серпня 2017 року по 06 вересня 2017 року". Вся інша ін-
формація залишена без змін.

Наглядова рада

приватне аКцІонерне товариСтво 
«марІУполь – авто»

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 «марІУполь – авто»

2. Код за ЄДРПОУ 05419643
3. Місцезнаходження: вул. макара мазая, буд.6, м. марiуполь, обл. 

донецька, 87531
4. Міжміський код, телефон та факс (0629) 47-32-61, (0629) 47-32-63
5. Електронна поштова адреса mariupol_avto@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття 
Інформації www.maryupolavto.emit.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 

відсотків голосуючих акцій
ІІ. текст повідомлення

13.07.2017р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬ – 
АВТО» отримало лист від акціонера, з якого стало відомо: 

- частка акціонера – фізичної особи зменшилась з 871 772 штук акцій 
(70,876 % статутного капіталу) до 1 штуки акцій (0,0001% статутного капі-
талу);

- частка акціонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ», код ЄДРПОУ 39715368 збільшилась з 0 штук 
акцій (0 % статутного капіталу) до 871 771 штук акцій (70,8757% статутного 
капіталу);

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

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

2. Генеральний директор  Гріньов Ю.І.
13.07.2017

повідомлення про проведення загальних зборів
приватне аКцІонерне товариСтво «БУд-

ІнвеСт-2» (код за ЄДРПОУ - 01269550), надалі- «Товариство», місцезна-
ходження Товариства: 01025, м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, повідомляє про те, 
що 18 серпня 2017 року року об 11 год. 00 хв. за адресою: 03148, м. Київ, 
вул. Жмеринська, 2-б, кімната № 9, відбудуться позачергові загальні збори 
акціонерів Товариства, надалі – «Збори», «загальні збори». реєстрація осіб, 
що прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення Зборів: 
03148, м. Київ, вул. Жмеринська, 2-б, кімната № 9, 18 серпня 2017 року, час 
початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: початок реє-
страції о 10 годині 45 хвилин, закінчення реєстрації о 10 годині 55 хвилин. Для 
реєстрації участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі 
паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно 
вимог чинного законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у Зборах, складається станом на 24:00 год. 14 серпня 2017 року. 

проект порядку денного Зборів: 1.Обрання лічильної комісії загаль-
них зборів акціонерів Товариства. 2.Обрання головуючого та секретаря 
загальних зборів акціонерів Товариства. 3.Затвердження порядку ведення 
(регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження по-
рядку голосування на зборах. 4.Визначення порядку та способу засвідчен-
ня бюлетенів для простого та кумулятивного голосування. 5.Про припи-
нення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою 
відповідальністю та затвердження місцезнаходження товариства-
правонаступника. 6.Про затвердження умов та порядку перетворення. 
7. Про припинення повноважень директора Товариства. 8.Про обрання 
комісії з припинення Товариства. 9.Про затвердження порядку та умов об-
міну акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства-
правонаступника. 10.Про затвердження плану перетворення Товариства. 

адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: 01269550.infosite.com.ua. 

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати 
надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Збо-
рів Товариство на письмовий запит акціонера на ім’я директора надає акці-
онерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного Зборів за адресою: 03148, м. Київ, 
вул. Жмеринська, 2-б, кімната № 9, в робочі дні (понеділок – п’ятниця), з 
10:00 до 16-00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх про-
ведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – директор Товариства ШИНЧУКОВСЬКИЙ 
АНАТОЛІЙ НАРЦИЗОВИЧ. Довідки за телефоном: (044) 403-04-87. 

директор шинЧУКовСьКий анатолІй нарциЗовиЧ.
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«ХУСтСьКий Кар’єр»

яке знаходиться за адресою: 90410, Закарпатська обл., Хустський 
район, с. Рокосово, вул. Промзона 1, повідомляє про проведення поза-
чергових Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 17 серпня 
2017  року об 10год.00хв. за адресою: 90410, Закарпатська обл., 
Хустський район, с. рокосово, вул.. промзона 1, кабінет Генераль-
ного директора прат «Хустський кар’єр». Реєстрація учасників від-
буватиметься з 09 го дини 00 хвилин до 09 години 50 хвилин за місцем 
проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах – 11 серпня 2017р.

проект порядку денного позачергових  
Загальних зборів акціонерів,  

та проекти рішень з питань порядку денного:
1. обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 

товариства. прийняття рішення про припинення повноважень лі-
чильної комісії попереднього складу.

2.внесення змін до статуту товариства. Затвердження нової ре-
дакції статуту. визначення уповноваженої особи на підписання но-
вої редакції статуту. визначення уповноваженої особи для здій-
снення реєстрації нової редакції статуту.

Інформація щодо питань порядку денного, проекти рішень з питань 
винесених на голосування та інша додаткова інформація щодо прове-
дення загальних зборів розміщена на власній сторінці в мережі інтернет 
за адресою: http://www.mineral-ukraina.com/uk-3/--1/a/a-1/.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного до дати проведення загаль-
них зборів у робочі дні: з понеділка по четвер з 9.00 до 16.00, у п'ятницю  – 
з 9.00 до 15.45 за адресою: 90410, Закарпатська обл., Хустський район, 
с. Рокосово, вул.. Промзона 1, у приймальній Генерального директора 
ПрАТ«Хустський кар’єр», а в день проведення загальних зборів, також у 
місці їх проведення. 

Посадова особа ПрАТ «Хустський кар’єр» відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор 
Галас М.М., тел. (067)312-46-19.

Пропозиції акціонерів до порядку денного загальних зборів прийма-
ються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акці-
онера, який їх вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції 
до питання та/або проекту рішення не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів за адресою: 90410, Закарпатська обл., Хуст-
ський район, с. Рокосово, вул.. Промзона 1.

Акціонер для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів 
зобов`язаний мати при собі паспорт, а у разі участі представника акці-
онера – паспорт та відповідну довіреність, що підтверджує повнова-
ження представника на участь у загальних зборах акціонерів 
ПрАТ  «Хустський кар’єр», засвідчену у встановленому чинним законо-
давством порядку.

Генеральний директор  Галас м.м.

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво 
«ЭЗяБии»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00291405

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

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

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

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

ezabii@emitent.net.ua

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

ezyabii.pat.ua

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

2. текст повідомлення
Повноваження Директора Федянiна Володимира Семеновича (не дал 

згоду на розкриття паспортних даних) припинено з 21.04.2017 р.(дата вчи-
нення дiї 20.04.2017р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 28.04.2014р. Рiшення прийнято Наглядо-
вою радою вiд 20.04.2017р. Обгрунтування змiн: виробнича необхiднiсть. 
Пiдстава рiшення: заява Федянiна В.С.

Директора Махньова Михайла Вiкторовича (не дал згоду на розкриття 
паспортних даних) обрано 20.04.2017р., приступив до виконання обов'язкiв 
з 24.04.2017р. (дата вчинення дiї 20.04.2017р.) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який обрано особу : до вiдкликання. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв: депутат Бiлгород-Днiстровської мiської ради, ди-
ректор. Рiшення прийнято Наглядовою радою вiд 20.04.2017р. Обгрунту-
вання змiн: виробнича необхiднiсть. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

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.
директор ____________ Iсмагiлов андрiй Юросланович
  М.П.

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЭЗЯБИИ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00291405

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

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

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

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

ezabii@emitent.net.ua

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

ezyabii.pat.ua

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

2. текст повідомлення
Повноваження Директора Махньова Михайла Вiкторовича (не дал 

згоду на розкриття паспортних даних) припинено з 26.06.2017 р.(дата 
вчинення дiї 26.06.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом яко-
го особа перебувала на посадi: з 24.04.2017р. Рiшення прийнято Нагля-
довою радою вiд 26.06.2017р. Обгрунтування змiн: виробнича 
необхiднiсть. Пiдстава рiшення: прийняття рiшення про припинення тру-
дового договору.

Директора Iсмагiлова Андрiя Юрослановича (не дал згоду на роз-
криття паспортних даних) обрано з 26.06.2017 р.(дата вчинення дiї 
26.06.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до 
вiдкликання. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: ди-
ректор. Рiшення прийнято Наглядовою радою вiд 26.06.2017р. Обгрун-
тування змiн: виробнича необхiднiсть. Пiдстава рiшення: згода на об-
рання.

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.
директор ____________ Iсмагiлов андрiй Юросланович
  М.П.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «ЭЗяБии»
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Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЭЗЯБИИ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00291405

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

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

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

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

ezabii@emitent.net.ua

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

ezyabii.pat.ua

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

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

облік права власності на акції в депозитарній системі 12.07.2017 р. Частка 
акціонера «Фізична особа» у загальній кількості акцій змінилася з 17.539% 
до 0.000%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змі-
нилася з 20,527% до 0.000%. 

Дата зміни - відсутня. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює 
облік права власності на акції в депозитарній системі 12.07.2017 р. Частка 
акціонера «Фізична особа» у загальній кількості акцій змінилася з 14.209% 

до 0.000%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змі-
нилася з 16,63% до 0.000%. 

Дата зміни - відсутня. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює 
облік права власності на акції в депозитарній системі 12.07.2017 р. Частка 
акціонера «Фізична особа» у загальній кількості акцій змінилася з 14.106% 
до 0.000%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змі-
нилася з 16,509% до 0.000%. 

Дата зміни - відсутня. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює 
облік права власності на акції в депозитарній системі 12.07.2017 р. Частка 
акціонера «Фізична особа» у загальній кількості акцій змінилася з 10.955% 
до 0.000%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змі-
нилася з 12,822% до 0.000%. 

Дата зміни - відсутня. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює 
облік права власності на акції в депозитарній системі 12.07.2017 р. Частка 
акціонера «Фізична особа» у загальній кількості акцій змінилася з 12.619% 
до 0.000%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змі-
нилася з 14,769% до 0.000%. 

Дата зміни - відсутня. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює 
облік права власності на акції в депозитарній системі 12.07.2017 р. Частка 
акціонера «Фізична особа» у загальній кількості акцій змінилася з 9.744% 
до 0.000%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змі-
нилася з 11,406% до 0.000%. 

Дата зміни - відсутня. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює 
облік права власності на акції в депозитарній системі 12.07.2017 р. Частка 
акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСАГІС», 
Код за ЄДРПОУ 38915140, місцезнаходження: Україна, 65042, м.Одеса, 
вул.7 -А Пересипська, буд.2-А, у загальній кількості акцій змінилася з 
0.000% до 86.346%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих 
акцій змінилася з 0.000% до 99.31%.

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.
директор ____________ Iсмагiлов андрiй Юросланович
  М.П.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«ЭЗяБии»

повідомлення 
про виникнення особливої нерегулярної 

інформації емітента
I. Загальні відомості1.1.Повне найменування емітента: Приватне 

акціонерне товариство «ЛІКИ КІРОВГРАДЩИНИ» 1.2. Місце-
знаходження: 25006, м.Кропивницький, вул.Набережна,13. 1.3. Код за 
ЄДРПОУ: 33142589, 1.4.Міжміський код та телефон, факс(0522)56-37-51 
(0522) 56-37-26. 1.5.Електронна поштова адреса: 33142589@at24.
com.ua. 1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет для розкриття інформа-
ції: liky.at24.com.ua. 1.7. Вид особливої інформації: відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента 2. Згідно з Рішенням Наглядової Ради 
(протокол № 5 від 11.07.2017р.) у зв’язку реєстрацією статуту Товари-
ства у новій редакції та із закінченням існування колегіального вико-
навчого органу Правління, припиняються повноваження таких посадо-
вих осіб:Голова Правлiння Хiльченко Сергiй Васильович ЕА 591969 
вид.19.03.1999р. Кiровоградським РВУМВС України в Кiровоградськiй 
обл. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
На посаді з 31.03.2011р. Володіє 1410 акціями на суму 1410,00 грн.-  
0, 03 %. Член Правління Оксьом Валентина Миколаївна ЕА 576571 
вид.11.11.1998 р. Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській обл. 
На посаді з 31.03.2011р. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Володіє 1170 акціями на суму -1170,00 грн.-  
0, 025 %. Член Правління Матко Анатолій Олександрович ЕА 736746 
вид. 07.04.2000р. Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській обл. 
На посаді з 31.03.2011р. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Володіє 920 акціями на суму - 920,00 грн. -  
0, 02 %.Член Правління Давидов Олег Леонідович ЕА 908066 
вид.14.03.2002р. Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській обл. 
На посаді з 25.04.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Володіє 920 акціями на суму 920,00 грн.- 
0, 02 %. Член Правління Колбун Людмила Григорівна ЕА 708347 
вид.21.12.1999р. Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській обл. 
На посаді з 25.04.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та по-

садові злочини не має. Володіє 820 акціями на суму 820,00 грн.- 
0, 017 %. Обрано згідно з Рішенням Наглядової Ради (протокол № 5 
від 11.07.2017р.) на посаду Генерального директора Хiльченка Сергiя 
Васильовича ЕА 591969 вид.19.03.1999р. Кiровоградським РВУМВС 
України в Кiровоградськiй обл. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Останні 5 років - Голова Правління ПАТ «Ліки 
Кіровоградщини» Обрано безстроково до переобрання. Володіє 1410 
акціями на суму 1410,00 грн.- 0, 03 %.3. Підпис: Особа, зазначена ниж-
че, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлен-
ні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством 
України Генеральний Директор Хільченко Сергій Васильович.

повідомлення 
про виникнення особливої нерегулярної 

інформації емітента
I. Загальні відомості1.1.Повне найменування емітента: Приватне 

акціонерне товариство «ЛІКИ КІРОВГРАДЩИНИ» 1.2. Місце-
знаходження: 25006, м.Кропивницький, вул. Набережна,13.  
1.3.Код за ЄДРПОУ: 33142589, 1.4.Міжміський код та телефон,  
факс(0522)56-37-51 (0522) 56-37-26. 1.5.Електронна поштова адре-
са: 33142589@at24.com.ua. 1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет 
для розкриття інформації: liky.at24.com.ua. 1.7. Вид особливої ін-
формації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства. 2.За-
гальними зборами акцiонерiв ПАТ « Ліки Кіровоградщини» 
25.04.2017р. прийнято рiшння про змiну типу та назви товариства 
на Приватне акціонерне товариство « ЛІКИ КІРОВОГРАДЩИНИ». 
11.07.2017р. внесенi вiдповiднi змiни до вiдомостей про юридичну 
особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних 
осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань. 3. Під-
пис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством України Генеральний Директор 
Хільченко Сергій Васильович.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«лІКи КІровоГрадЩини»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №131, 14 липня 2017 р. 
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повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування 
емітента

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«днІпропетровСьКий металУрГІй-
ний Завод ІменІ КомІнтернУ»

Код за ЄДРПОУ 05393062
Місцезнаходження  49023, Дніпропетровська обл., Амур-

Нижньоднiпровський р-н , м. Днiпро , 
вулиця Комiнтерну, будинок 7 

Міжміський код телефон та 
факс 

 (056) 787-92-06

Електронна поштова адреса  Info.kominmet@gmail.com
Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.kominmet.com.ua

Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить 5 і більше відсотків простих 
акцій публічного акціонерного товариства

2. текст повідомлення
07 липня 2017 року від Публічного акціонерного товариства «Націо-

нальний депозитарій України» було отримано Реєстр власників іменних 
цінних паперів станом на 30 червня 2017 року, з якого вбачається зміна 
власника акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічно-
го акціонерного товариства, а саме: 

юридична особа «РІСАНТОН ЛТД» (RISANTONN LTD) (Кіпр), код/номер 
HE 286863. Розмір пакета акцій до змін: 30241491штук. Розмір пакета акцій 
після змін: 44202512 штук; 

юридична особа ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ ФОНД «СЛАВБУД» (Україна), код за ЄДРПОУ 35446973. Розмір паке-
та акцій до змін: 38265407 штук. Розмір пакета акцій після змін: 31983310 
штук; 

юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТОРГОВИЙ ДІМ «КОМІНМЕТ» (Україна), код за ЄДРПОУ 32502029. Роз-
мір пакета акцій до змін: 47117000 штук. Розмір пакета акцій після змін: 
24417000 штук.

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

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

Генеральний директор пат «Комінмет»  Козак п.в. 
12.07.2017р.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«днІпропетровСьКий металУрГІйний Завод ІменІ КомІнтернУ»

приватне аКцІонерне товариСтво «ЗаКар-
патІнвеСт» (код ЄДРПОУ 31826290) Місцезнаходження товари-
ства: вул. Заводська, 12, м. Ужгород, Закарпатської області, Україна, по-
відомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «17» серпня 2017 року о 14-00 год. в адмінбудівлі Товари-
ства (2-ий поверх) за адресою: вул. Заводська, 12, м. Ужгород, Закар-
патської області, Україна.
проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів 

прат «Закарпатінвест» 17.08.2017 року:
1.Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціо-

нерів ПрАТ «Закарпатінвест».
2.Про обрання головуючого і секретаря позачергових загальних зборів 

акціонерів ПрАТ «Закарпатінвест».
3.Про порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
4.Про припинення Приватного акціонерного товариства «Закарпатін-

вест» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю.

5.Про обрання (призначення) Комісії з припинення Приватного акціо-
нерного товариства «Закарпатінвест», визначення її складу та надання їй 
повноважень щодо управління справами Товариства під час перетворен-
ня.

6.Про затвердження плану перетворення Приватного акціонерного то-
вариства «Закарпатінвест», порядку та умов здійснення його перетворен-
ня.

7.Про порядок і умови обміну акцій Приватного акціонерного товари-
ства «Закарпатінвест» на   частки підприємницького товариства – право-
наступника.

8.Про затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не 
голосували за прийняття рішення про припинення (перетворення)  При-
ватного акціонерного товариства «Закарпатінвест».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових 
загальних зборах проводиться у день та за місцем проведення зборів з 
13.00 год. до 13.45 год. на підставі переліку акціонерів, які мають право на 
участь у позачергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину 
11 серпня 2017 року. Для реєстрації акціонерів необхідно мати документи, 
які ідентифікують особу (паспорт), а у разі участі представника акціоне-
ра  – також документи, що підтверджують повноваження представника на 
участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства (довіре-
ність).

З матеріалами порядку денного акціонери та їх представники мають 
можливість ознайомитись  за адресою: вул. Заводська, 12, м. Ужгород, 
Закарпатської області, Україна у робочі дні з 11.00год. до 13.00 год. (в 
прий мальні Товариства на 2-му поверсі), а у день проведення зборів – за 
місцем їх проведення, а також на власному сайті товариства: 
zakarpatinvest@emitents.net.ua. Відповідальна особа за порядок озна-
йомлення акціонерів з матеріалами порядку денного - Голова правління 
Шепа Марія Василівна. Тел. для довідок 03131-3-68-89.

Голова правління  Кунинець є.п.

Голова правління  шепа м.в.

шановні акціонери 

ат «леКХІм»!,
ПРАВЛІННЯ АТ «ЛЕКХІМ» ЗАПРОШУЄ ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПО-

ЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, ЯКІ 
ВІДБУДУТЬСЯ 31 липня 2017 роКУ о 16:00 ЗА МІСЦЕЗНАХО-
ДЖЕННЯМ АТ «ЛЕКХІМ» ЗА АДРЕСОЮ: м. Київ, вУл. шота рУС-
тавелІ,  23.

РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ) ДЛЯ УЧАСТІ У ПО-
ЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ БУДЕ ПРОВОДИТИСЬ 31.07.2017 Р.  
З 15.00 ДО 16.00. 

ДАТА СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА 
УЧАСТЬ У ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ – НА 24 ГОДИНУ 
25  ЛИПНЯ 2017 Р.

порядок денний:
1.Обрання робочих органів позачергових загальних зборів акціонерів 

АТ «ЛЕКХІМ» та затвердження регламенту.
2.Розгляд питання про отримання Товариством, код за ЄДРПОУ 

20029017 (далі - Позичальник) банківських послуг і укладення відповід-
ного Договору про надання банківських послуг з ПУБЛІЧНИМ АКЦІО-
НЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код за ЄДРПОУ 
14361575) (далі - Банк).

3. Розгляд питання про виступ Товариством солідарним боржником 
по борговим зобов’язанням ПрАТ «Технолог» і ПрАТ «Лекхім-Харків» за 
Договором про надання банківських послуг. 

4. Розгляд питання про надання повноважень Заступнику Голові 
Правління – Генеральному директору АТ «Лекхім» Печаєвій Тетяні 
Валеріївні та Голові Правління АТ «Лекхім» Печаєву Валерію Костян-
тиновичу, що діють окремо один від одного, на укладання та підпи-
сання Товариством договорів та інших документів з Банком від імені 
АТ «Лекхім».

5. Порядок засвідчення бюлетеня для голосування на позачергових 
загальних зборах.

АДРЕСА ВЕБ-САЙТУ АТ «ЛЕКХІМ», НА ЯКОМУ РОЗМІЩЕНЕ ПОВІ-
ДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБО-
РІВ: lekhim.ua.

АКЦІОНЕРИ МОЖУТЬ ОЗНАЙОМИТИСЬ З ДОКУМЕНТАМИ ЩОДО 
ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВІД ДАТИ НАДІСЛАННЯ ПОВІДОМЛЕН-
НЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ позачергових ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ДО ДАТИ 
ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ У РОБОЧІ ДНІ, 
РОБОЧИЙ ЧАС ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 23, 
КІМНАТА №1.

ПОСАДОВА ОСОБА ТОВАРИСТВА, ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ПОРЯДОК 
ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ – ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ 
МАЗУРИК ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА.

Для участі в позачергових загальних зборах при собі мати паспорт, 
представникам – довіреність, оформлена в порядку, передбаченому за-
конодавством.

Голова правління ат «лекхім»   печаєв валерій Костянтинович
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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 то-
вариСтво «КиївСьКий Завод «аналIтприлад»

2. Код за ЄДРПОУ: 14311181
3. Місцезнаходження: 03067 м. Київ, вул. Полковника Шутова, 16
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-08-74, (044) 458-20-52
5. Електронна поштова адреса: reception@analitpribor.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
ІІ. текст повідомлення 

Наглядовою радою Товариства 12.07.2017 р. прийнято рішення звільни-
ти з посади Генерального директора Товариства Ремеза Валерiя Васильо-
вича. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 

12.07.2017 р. (Протокол №12/07 від 12.07.2017 р.), заява Ремеза В.В. про 
звільнення за власним бажанням. Згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Генерального ди-
ректора Товариства з 29.10.2014 р. Акціями Товариства не володіє. 

Наглядовою радою Товариства Товариства 12.07.2017 р. було прийнято 
рішення обрати на посаду Генерального директора Товариства Мушин-
ського Вадима Валентиновича з 13.07.2017 р. Підстава такого рішення: рі-
шення Наглядової ради Товариства від 12.07.2017 р. (Протокол №12/07 від 
12.07.2017 р.). Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. По-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: працівник органів 
внутрішніх справ, менеджер, провідний менеджер, начальник відділу.

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 мушинський в.в. 13.07.2017

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФIКАЦIЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

03361075

3. Місцезнаходження емітента 84313 м.Краматорськ 
вул. Пiвденна, 1

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(80626) 42-33-06 (80626) 42-33-06

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

office@oblgaz.donetsk.ua

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

http://oblgaz.donetsk.ua

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

2. текст повідомлення
Голова Наглядової Ради Латиш Раїса Олексiївна (не дала згоди на роз-

криття паспортних даних) обрано 12.07.2017 р. з числа членiв Наглядової 
Ради, обраних Загальними Зборами акцiонерiв 08.06.2017р. (дата вчинен-
ня дiї 12.07.2017р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0% на 
суму 0.01 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк, але не пiзнiше 08.06.2018 р., iншi 
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 2008-2015рр., Центр 
професiйно-технiчної освiти № 2 м. Харкова, старший майстер, 2015-
2017рр. - ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», член Наглядової ради . Рiшення прий-
нято Наглядовою Радою ПАТ «Донецькоблгаз» 12.07.2017 р. (Протокол 
№ 158 вiд 12.07.2017 р. ) Посадова особа є представником акцiонера 
ГЕССIТI С.А.Р.Л. /GASCITY S.A.R.L./ Секретар Наглядової Ради Нiколаєв 
Владислав Вiталiйович (не надавав згоди на розкриття паспортних даних) 
обрано 12.07.2017 р. з числа членiв Наглядової Ради, обраних Загальними 
Зборами акцiонерiв 08.06.2017р. (дата вчинення дiї 12.07.2017) Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,0% на суму 0.01 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано 
особу - 1 рiк, але не пiзнiше 08.06.2018 р., iншi посади, якi обiймала ця осо-
ба за останнi 5 рокiв - не обiймав посад. Рiшення прийнято Наглядовою 
Радою ПАТ «Донецькоблгаз» 12.07.2017 р. (Протокол № 158 вiд 
12.07.2017  р.) Посадова особа є акцiонером. Повноваження Член 
Правлiння, Голова Правлiння ПАТ «Донецькоблгаз» Федорченко Вiталiй 
Михайлович (паспорт: серiя ТТ номер 306004 виданий Дарницьким РВ ГУ 
ДМС України в м.  Києвi 29.07.2015) припинено 12.07.2017 р. (дата вчинен-
ня дiї 12.07.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi - 6 мiсяцiв. Рiшення прийнято Наглядовою Радою 
ПАТ  «Донецькоблгаз» 12.07.2017 р. (Протокол № 158 вiд 12.07.2017р. ) На 
посаду Член Правлiння, Голова Правлiння ПАТ «Донецькоблгаз» замiсть 
звiльненої особи обрано Федорченко Вiталiя Михайловича. Повноваження 
Член Правлiння, Перший заступник Голови Правлiння ПАТ «Донецькобл-

газ» Нiколаєв Дмитро Вiталiйович (паспорт: серiя МН номер 897128 ви-
даний Московським РВ ГУМВС України в Харкiвськiй областi 28.02.2007 ) 
припинено 12.07.2017 р. (дата вчинення дiї 12.07.2017р.) Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 6 мiсяцiв. 
Рiшення прийнято Наглядовою Радою ПАТ «Донецькоблгаз» 12.07.2017 р. 
(Протокол № 158 вiд 12.07.2017  р.). На посаду Член Правлiння, Перший 
заступник Голови Правлiння ПАТ «Донецькоблгаз» замiсть звiльненої осо-
би обрано Нiколаєва Дмитро Вiталiйовича. Повноваження Член Правлiння, 
Заступник Голови Правлiння Чарний Олександр Степанович (паспорт: 
серiя АС номер 909485 виданий Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй 
областi 05.02.2004) припинено 12.07.2017 р. (дата вчинення дiї 12.07.2017) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi  - 1 рiк 3 мiсяцi. Рiшення прийнято Наглядовою Радою ПАТ «Доне-
цькоблгаз» 12.07.2017 р. (Протокол № 158 вiд 12.07.2017 р.). На посаду 
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння ПАТ «Донецькоблгаз» 
замiсть звiльненої особи обрано Жукова Дмитро Сергiйовича. Член 
Правлiння, Голова Правлiння ПАТ «Донецькоблгаз» Федорченко Вiталiй 
Михайлович (паспорт: серiя ТТ номер 306004 виданий Дарницьким РВ ГУ 
ДМС України в м. Києвi 29.07.2015) обрано 12.07.2017 р. (дата вчинення дiї 
12.07.2017р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: до 2014р. - ТОВ ВКФ 
«Газбудкомплект», директор; 2014-2015рр. - ТОВ «Укргазбудiвництво», ди-
ректор; 2015-2017рр. - ПАТ «Донецькоблгаз», Заступник Голови Правлiння 
з капiтального будiвництва, сiчень 2017р. - ПАТ «Донецькоблгаз», Член 
Правлiння, Голова Правлiння. Рiшення прийнято Наглядовою Радою 
ПАТ  «Донецькоблгаз» 12.07.2017 р. (Протокол № 158 вiд 12.07.2017р.) 
Член Правлiння, Перший заступник Голови Правлiння ПАТ «Донецькоб-
лгаз» Нiколаєв Дмитро Вiталiйович (паспорт: серiя МН номер 897128 ви-
даний Московським РВ ГУМВС України в Харкiвськiй областi 28.02.2007) 
обрано 12.07.2017 р. (дата вчинення дiї 12.07.2017р.) Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв: 2012-2014рр.- ПАТ  «Коннектор» начальник цеху, 
2014-2016рр. - не обiймав посад, з сiчня 2017 р. - ПАТ «Донецькоблгаз», 
Член Правлiння, Перший заступник голови правлiння (Протокол засiдання 
Наглядової Ради № 157 вiд 12.01.2017 р.) Рiшення прийнято Наглядовою 
Радою ПАТ «Донецькоблгаз» 12.07.2017 р. (Протокол № 158 вiд 
12.07.2017  р.). Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння ПАТ «Донецьк-
облгаз» Жуков Дмитро Сергiйович (не надавав згоди на розкриття паспорт-
них даних) обрано 12.07.2017 р. (дата вчинення дiї 12.07.2017р.) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв: 2002-2014 рр. - ТОВ  «Компанiя УКРПРОМХIМ», 
комiрник складу прекурсорiв; 2014-2015рр.  - Па Альянс дистриб»ютор ТМ 
Оболонь, торговый агент; 2016-2017 рр. -ТОВ «Восток-строй», слюсар мета-
левих конструкцiй. Рiшення прийнято Наглядовою Радою ПАТ «Донецькобл-
газ» 12.07.2017 р. (Протокол № 158 вiд 12.07.2017 р.)

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 ____________ федорченко вiталiй михайлович
  М.П.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво “по ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифIКацIї “донецьКоБлГаЗ”
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "IНГОССТРАХ"

2. Код за ЄДРПОУ 33248430
3. Місцезнаходження 49100 Днiпро узвiз Кодацький, 2
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(056) 719 90 46 (056) 719 90 46

5. Електронна поштова 
адреса

info@ings.com.ua

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

http://ings.com.ua

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

II. текст повідомлення
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» 

вiд 12.07.2017р. з цієї дати:
- припинено повноваження ревізора Мацiпури Андрiя Васильович (пас-

порт АК 427338, виданий 24.02.1999 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi.), часткою в статутному капіталі Товариства не 
володіє. Особа перебувала на посадi з 07.07.2015р. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Припинення повноважень 
здiйснено у зв’язку iз скасуванням в Товариствi органу контролю «Ревiзор 
ПРАТ СК «IНГОССТРАХ».

- припинено повноваження Члена Наглядової Ради Шрамка Юрія 
Сергійовича (паспорт АК 192198, виданий 19.06.1998 Жовтневим РВ 
ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi), часткою в статутному 
капіталі Товариства не володіє. Особа перебувала на посадi з 

13.06.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Припинення повноважень здiйснено у зв’язку з закiнченням 
термiну повноважень.

- припинено повноваження Члена Наглядової Ради Петрова Євгена 
Володимировича (паспорт АК 151765, виданий 28.04.1998 АНД РВ ДМУ 
УМВС України у Днiпропетровськiй областi).часткою в статутному капі-
талі Товариства не володіє. Особа перебувала на посадi з 13.06.2014р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. При-
пинення повноважень здiйснено у зв’язку з закiнченням термiну повно-
важень.

- обрано Членом Наглядової Ради Шрамка Юрія Сергійовича (паспорт 
АК 192198, виданий 19.06.1998 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi), часткою в статутному капіталі Товариства не 
володіє. Попередня посада – Член Наглядової Ради. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- обрано Членом Наглядової Ради Петрова Євгена Володимировича 
(паспорт АК 151765, виданий 28.04.1998 АНД РВ ДМУ УМВС України у 
Днiпропетровськiй областi) , часткою в статутному капіталі Товариства не 
володіє. Попередня посада – Член Наглядової Ради. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» 
вiд 12.07.2017р. строком на три роки обрано новий склад Наглядової ради.
На пiдставi рiшення Наглядової Ради вiд 12.07.2017р. обрано Головою На-
глядової Ради з 12.07.2017р. Топiлiну Ганну Валерiївну, часткою в статут-
ному капіталі Товариства не володіє. Попередня посада  – старший бухгал-
тер, 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 Бичихiна Олена Аатолiївна
Перший заступник 
Голови Правлiння

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.07.12
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво 
“СтраХова КомпанIя “IнГоССтраХ”

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 
«КІровоГрад-авто»

2. Код за ЄДРПОУ: 03120392
3. Місцезнаходження: 25011, Кропивницький, Генерала Родимце-

ва,123
4. Міжміський код, телефон та факс: (0522)-22-86-67, (0522)-22-86-67
5. Електронна поштова адреса: secretar@kiravto.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.kirovograd-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

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представ-
ництв

II. текст повідомлення 
У зв’язку з виробничою необхідністю та відсутністю господарчої діяль-

ності, Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КІРОВОГРАД-АВТО» Протоколом № 13/07/2017-1 від 13.07.2017 року 
було прийнято рішення ліквідувати (припинити) відокремлений підрозділ 
Товариства ФІЛІЮ «ОЛЕКСАНДРІВСЬКА-СТО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАД-АВТО» (код ЄДРПОУ 33316636), з міс-
цезнаходженням: 27300, Кіровоградська обл., Олександрівський р-н., се-
лище міського типу Олександрівка, вул. Богдана Хмельницького, буд. 88, 
що виконувала функції, пов’язані з торгівлею автомобілями та легковими 
транспортними засобами, технічним обслуговуванням та ремонтом авто-
транспортних засобів

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

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

2.Генеральний директор Скриник С.М.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 13.07.2017
(дата) 

1. ліквідаційна комісія ЗаКритоГо диверСифІ-
КованоГо пайовоГо ІнвеСтицІйноГо 
фондУ «приБУтКовий» (надалі - фонд), реєстра-
ційний код за єдрІСІ 231941, повідомляє, що 11.07.2017 року За-
гальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ЄВРОІНВЕСТ» (Протокол № 124) прийнято рішення про дострокове 
припинення діяльності Фонду шляхом його ліквідації за згодою всіх 
його учасників у зв’язку з негативною тенденцією на фінансових рин-
ках, що призвела до різкого падіння вартості інвестиційних сертифі-
катів цього Фонду, а, також, у зв’язку недоцільністю подальшого існу-
вання Фонду.

2. порядок та строки пред’явлення кредиторами фонду своїх 
вимог:

Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів по-
чинається з наступного робочого дня після опублікування в офі-
ційному друкованому органі та триває протягом двох місяців. 
Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до лікві-
даційної комісії нарочно або рекомендованими листами за міс-
цезнаходженням Компанії з управління активами Фонду (ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЄВРОІНВЕСТ», код за ЄДРПОУ 
33547481) із додаванням документів, які підтверджують наявність 
у кредитора таких вимог, належно оформлених відповідно до 
чинного законодавства. Кожна заява про задоволення вимог кре-
дитора підлягає затвердженню або обґрунтованому відхиленню 
ліквідаційною комісією з оформленням відповідного рішення про-
тягом п’яти робочих днів з дати її отримання. Наступного робочо-
го дня після прийняття рішення комісією затвердження або від-
хилення вимог кредитора, ліквідаційна комісія надсилає такому 
кредитору відповідне повідомлення в письмовій формі на адресу, 
вказану в заяві кредитора.

Місцезнаходження, контактні телефони Компанії з управління ак-
тивами Фонду: 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 20; тел.: 0444517151; 
email: kua-evroinvest@ukr.net.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариСтво "СтраХова 
КомпанIя "IнГоССтраХ"

2. Код за ЄДРПОУ 33248430
3. Місцезнаходження 49100 Днiпро узвiз Кодацький, 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(056) 719 90 46 (056) 719 90 46

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

http://ings.com.ua

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» вiд 12.07.17р. 

надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчиня-
тись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного 
рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом 
даних господарських правочинів перевищує 25 % вартості активів Товари-
ства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме: - правочинiв з 
надання послуг страхування, – вартiсть кожного правочину (страхового пла-

тежу/ страхової премiї за договором) не повинна перевищувати 300 000 
000,00 грн. (триста мiльйонiв гривень 00 копiйок),- правочинiв з перестраху-
вання, – вартiсть кожного правочину (перестрахувальної премiї) не повинна 
перевищувати 200 000 000,00 грн. (двiстi мiльйонiв гривень 00 копiйок), 
-правочинiв з розмiщення грошових коштiв на депозит, – вартiсть кожного 
правочину не повинна перевищувати суму 500 000 000,00 грн. (п'ятсот 
мiльйонiв гривень 00 копiйок), - правочинiв з забезпечення та виконання То-
вариством своїх зобов’язань за укладеними договорами (договорами заста-
ви), – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 500 000 
000,00 грн. (п’ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок); -правочинiв з отримання 
Товариством кредитiв, – вартiсть кожного правочину не повинна перевищу-
вати суму 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок), - 
правочинiв iз застави майнових прав на отримання грошових коштiв за депо-
зитними договорами та iз вiдступлення права вимоги, – вартiсть кожного 
правочину не повинна перевищувати суму 400 000 000,00 грн. (чотириста 
мiльйонiв гривень 00 копiйок), - правочинiв з купiвлi-продажу цiнних паперiв, 
в тому числi облiгацiй внутрiшньої державної позики, – вартiсть кожного пра-
вочину не повинна перевищувати 150 000 000,00 грн. (сто п’ятдесят мiльйонiв 
гривень 00 копiйок)

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 Бичихiна Олена Анатолiївна
Перший заступник 
Голови Правлiння

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.07.12
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво  
«УКрСервIСБУдматерIали»

(місцезнаходження: 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 50-В)
(надалі - Товариство)

повідомляє, що 14 серпня 2017 р. о об 11.00 за адресою: Україна, 
м. Київ, вул. Хрещатик, 50 в; зал для проведення переговорів № 8, 
відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – За-
гальні збори).

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів), що прибули для 
участі в Загальних зборах, відбудеться за адресою місцезнаходження 
Товариства, у день проведення Загальних зборів з 10.00 до 10.45. Для 
реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а пред-
ставникам акціонерів додатково довіреність на право участі в Загальних 
зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах - за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних 
зборів, тобто на 24:00 год. – 08 серпня 2017 р.

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства 

шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків.

3. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій Товариства із 
зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.

4. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надають-
ся повноваження щодо:

 1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів 

з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо 
на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками 
та акції повністю оплачено);

3) затвердження результатів укладення договорів з першими власни-
ками у процесі приватного розміщення акцій;

4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затверджен-
ня у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів 
з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом 
Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття 
рішення про відмову від розміщення акцій;

8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне 
право на придбання розміщуваних Товариства акцій, про можливість ре-
алізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному 
друкованому органі.

5. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються 
повноваження:

 1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого 
переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення 
про розміщення;

2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій;

3) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціо-
нерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариства на-
лежних їм акцій.

6. Затвердження положення про загальні збори, положення про на-
глядову раду, положення про виконавчий орган (директора).

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: usbm.com.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з до-
кументами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного за адресою місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Хре-
щатик, 50 В; зал для проведення переговорів № 8 у робочі дні, робочий час, 
в день проведення загальних зборів - за місцем проведення зборів. Поса-
довою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з ма-
теріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів під час підготовки 
до позачергових Загальних зборів, є – директор Товариства Бабич О.Д. 

Довідки за телефоном : + 38 044 339 96 84. 
Наглядова рада Товариства

приватне аКцIонерне товариСтво «УКрСервIСБУдматерIали»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    
(044) 5864394
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НОВИНИ

рынок акций Украины завершил торги  
в среду умеренным снижением

Фондовый рынок Украины завершил торги в понедель-
ник умеренным снижением биржевых индексов: индика-
тор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,33% - до 1054,2 
пункта, индекс ПФТС – на 0,5%, до 283,37 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,2 млн грн и почти весь 
был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 123,8 млн грн, в 
том числе акциями – 0,28 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели 
бумаги «Мотор Сичи» (-1,76%), «Центрэнерго» (-0,71%) 
и «Укрнафты» (-0,23%).

Выросли в цене только акции Райффайзен Банка 
Аваль (+0,35%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Мотор Сичи» 
(-2,48%) и «Центрэнерго» (-0,56%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
среду вырос на 0,23% - до 618,4 пункта при объеме тор-
гов 3,2 млн злотых (22,4 млн грн).

Среди индексных акций тройку лидеров роста соста-
вили бумаги агрохолдинга ИМК (+2,46%), Coal Energy 
(+2,2%) и «Астарты» (+0,51%).

Снизились в цене акции «Милкиленда» (-0,57%), «Аг-
ротона» (-0,33%) и «Кернела» (-0,31%).

минфин и нБУ еще не согласовали 
условия репрофайлинга овГЗ  

в портфеле центробанка
Министерство финансов и Национальный банк Украи-

ны (НБУ) еще не достигли окончательной договоренно-
сти о репрофайлинге облигаций внутреннего государ-
ственного займа (ОВГЗ) в собственности центробанка.

«Во второй половине мая Национальный банк полу-
чил от правительства проект постановления о репро-
файлинге для окончательного согласования параметров 
сделки. В ответ НБУ передал Министерству финансов 
приемлемую с точки зрения центробанка схему прове-
дения репрофайлинга и все сопутствующие расчеты. 
Министерство финансов пока оценивает актуальность 
проведения операции. Дальнейшее решение этого во-
проса зависит от решения Минфина», - сообщили агент-
ству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе НБУ.

В пресс-службе Министерства финансов подтвердили, 
что условия осуществления репрофайлинга портфеля 
ОВГЗ в собственности Нацбанка еще не согласованы.

«Переговоры о сделке действительно идут долго. Не-
обходимо выдержать баланс - продление срока обраще-
ния облигаций и сокращения расходов бюджета по об-
служиванию государственного долга с одной стороны и 
избежать существенного снижения прибыли Националь-
ного банка с другой. Кроме того, со стороны НБУ такую 
операцию должна оценить аудиторская компания», - со-
общили в пресс-службе Минфина.

Как сообщалось, правительство в конце мая одобри-
ло согласованный с НБУ репрофайлинг принадлежащих 
ему ОВГЗ суммарным номинальным объемом  
377,9 млрд грн, который предполагает реструктуриза-
цию этого долга до 2047 года и равномерное его погаше-
ние примерно по 13 млрд грн в год.

Согласно пояснительной записке, в рамках репрофай-
линга намечен обмен части портфеля ОВГЗ Нацбанка на 
общую номинальную сумму 221,6 млрд грн (включает бу-
маги 120 выпусков с погашением с июня 2017 года по но-
ябрь 2030 года со средневзвешенной ставкой около 12,85% 
годовых) и около 7 млрд грн начисленного и неуплаченного 
на дату осуществления сделки купонного дохода на ОВГЗ 
40 новых выпусков с погашением в 2025-2047 годах общим 
номинальным объемом до 229 млрд грн.

В собственности Нацбанка останутся уже выпущен-
ные ОВГЗ на сумму 151,12 млрд грн, отмечается в доку-
менте.

Процентная ставка по новым облигациям определена 
на уровне инфляции за последние 12 месяцев плюс 1,5 
процентных пункта (п.п.). В случае дефляции процент-
ный доход будет выплачен по ставке 1,5% годовых.

Новые бумаги будут погашаться раз в полгода, начи-
ная с 10 мая 2025 года и заканчивая 10 ноября 2047 
года. Процентный доход будет выплачиваться ежегодно. 
За исключением первого купонного периода при расчете 
ставки инфляция будет учитываться март к марту пред-
ыдущего года – при выплате в мае и сентябрь к сентя-
брю – при выплате в ноябре.

Первый купонный период начинается со дня сделки и 
завершается 10 мая или 10 ноября 2018 года в зависи-
мости от даты погашения облигаций. Соответственно 
инфляция при его расчете учитывается с мая 2017 года 
по март 2018 года или с мая 2017 год по сентябрь 2018 
года.

Номинал бумаг остается прежним – 1000 грн за обли-
гацию.

В пояснительной записке отмечается, что погашение 
свыше половины госбумаг в текущем портфеле Нацбан-
ка приходится на 2017-2020 годы: в 2017 году –  
36,4 млрд грн, в 2018 году – 58,5 млрд грн, в 2019 году – 
78 млрд грн и в 2020 годах – 47,9 млрд грн.

«В результате осуществления реструктуризации ча-
сти портфеля ОВГЗ НБУ на предложенных условиях эко-
номия расходов по обслуживанию таких ОВГЗ в 2017 
году прогнозируется на уровне около 10,1 млрд грн», – 
отмечено в документе.

Помимо того, благодаря такому репрофайлингу ожи-
дается сокращение объема погашения внутреннего гос-
долга в текущем году на 25,6 млрд грн.

Согласно документу, в следующем году выплаты в 
счет погашения сократятся на 42,9 млрд грн при росте 
расходов на обслуживание долга на 4,1 млрд грн, тогда 
как в 2019-2020 годах ожидается сокращения платежей 
по обеим статьям: в счет погашения – соответственно на 
64,9 млрд грн и 35,4 млрд грн, в счет обслуживания – на 
14,5 млрд грн и на 14,9 млрд грн.

доллар упал до минимума с сентября  
на заявлениях йеллен

Курс доллара США к 10 основным мировым валютам 
в четверг опустился до минимального уровня с сентября 
на заявлениях главы Федеральной резервной системы 
(ФРС) Джанет Йеллен об инфляции в США.

Курс евро к доллару США вырос к 8:46 МСК в четверг 
до $1,1444 по сравнению с $1,1412 на закрытие преды-
дущей сессии.
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Пара доллар/иена торгуется на уровне 113,02 иены 
против 113,17 иены накануне, курс евро к иене вырос до 
129,34 иены по сравнению с 129,14 иены по итогам 
предыдущей сессии.

Накануне Дж.Йеллен, выступая в Палате представи-
телей Конгресса, заявила, что «существует неопреде-
ленность в отношении того, как и насколько отреагирует 
инфляция» на изменения в экономике США.

Такие слова были восприняты рынком как свидетель-
ство осторожной позиции руководства ФРС к вопросу о 
повышении ставок.

«Тон выступления Йеллен был скорее «голубиным», 
что логично, учитывая ослабление темпов роста потре-
бительских цен в стране», - отметил аналитик Canadian 
Imperial Bank of Commerce Бипан Раи.

В четверг Дж.Йеллен выступит перед банковским ко-
митетом Сената.

Тем временем фунт стерлингов дорожает к доллару 
на 0,1%. Ранее член Комитета по денежно-кредитной по-
литике (MPC) Банка Англии Иэн Маккафферти отметил, 
что он скорее склоняется к более быстрому, чем ожида-
ет рынок, сокращению стимулирующих программ цен-
тробанка.

фрС сфокусирована на достижении 
целевого показателя инфляции  

в 2% - йеллен
Федеральная резервная система (ФРС) по-прежнему 

привержена достижению целевого показателя инфляции 
в 2% и не намерена менять его, заявила председатель 
Федрезерва Джанет Йеллен, отвечая на вопросы членов 
комитета по финансовым услугам палаты представите-
лей.

«Мы сфокусированы на достижении 2%-ной инфля-
ции, и вопрос изменения целевого показателя не обсуж-
дается», - сказала Дж.Йеллен.

Она отметила, что базовая инфляция уже приближа-
лась к 2%-ному уровню ранее в этом году. Продолжаю-
щееся улучшение ситуации на рынке труда со временем 

должно способствовать росту зарплат и усилению ин-
фляции, добавила Дж.Йеллен.

Федрезерву «хорошо известно» о том, что инфляция в 
США находится ниже целевого уровня в течение не-
скольких лет, а также об опасности, которую представля-
ет такая ситуация, отметила она.

По словам Дж.Йеллен, «в данный момент рано делать 
вывод, что инфляция в США не сможет достичь цели в 
2% в следующие пару лет».

ФРС скорректирует подход к политике, если инфля-
ция будет устойчиво ниже целевого показателя, заявила 
Дж.Йеллен.

Отвечая на вопрос о планах Федрезерва относитель-
но сокращения объема активов на балансе, Дж.Йеллен 
заявила, что Федеральный комитет по открытым рынкам 
(FOMC) принял решение начать нормализацию баланса 
в этом году.

«По моему мнению, это произойдет довольно скоро», 
- отметила она.

«Точное время не имеет значения, - заявила предсе-
датель Федрезерва. - Мы пытались очень осторожно 
обозначить наши планы постепенной и предсказуемой 
нормализации баланса».

Дж.Йеллен уклонилась от прямого ответа на вопрос о 
том, готова ли она остаться на второй срок в должности 
главы ФРС, если такое предложение поступит от адми-
нистрации президента США Дональда Трампа.

Она заявила, что «безусловно» намерена отработать 
на этом посту в течение положенного срока, добавив, 
что «у нее не было необходимости более серьезно обду-
мывать этот вопрос».

Курс доллара США укрепляется относительно евро на 
заявлениях Дж.Йеллен. Пара евро/доллар к 18:25 МСК 
торговалась на уровне $1,1426 по сравнению с $1,1449 
до выступления главы ФРС и $1,1467 на закрытие 
преды дущей сессии.

При подготовке раздела «Новости» 
использованы материалы  
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     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


