
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о.  директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Ко-
місії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до докумен-
тів, наданих прат «Корюківське автопідприємство 
17445» (15300, Чернігівська область, м. Корюківка,  
вул. Ринкова, буд. 18, код за ЄДРПОУ: 05524742) на зу-
пинення обігу акцій ПрАТ «Корюківське автопідприєм-
ство 17445» у зв’язку з ліквідацією, зупинено обіг акцій 
ПрАТ  «Корюківське автопідприємство 17445» (код за 
ЄДРПОУ 05524742) – розпорядження №400-Кф-З від 
07 вересня 2017 року. 

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

«11» вересня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-

сії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих прат фірма «Крон – Інвест» (04073, м. Київ, 
Московський проспект, 23, код за ЄДРПОУ: 20032491) на 
зупинення обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціо-
нерного товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ Фірма 
«Крон – Інвест» – розпорядження № 402-Кф-З від 
12 вересня 2017 року. 

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

«14» вересня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о.  директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на 
підставі п. 8 розділу І Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 11.09.2017 року 
№1003002364 про внесення 29.08.2017 року запису про 
початок процесу проведення спрощеної процедури дер-
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жавної реєстрації припинення АТВТ «Елком» шляхом 
ліквідації та Повідомлення щодо проведення спрощеної 
процедури державної реєстрації припинення юридичної 
особи шляхом її ліквідації від 29.08.2017  
Вих. № 1122/64.1-в/5(вх. № 25381/12 від 31.08.2017 
року), скасовано реєстрацію випуску акцій атвт «ел-
ком» (код за ЄДРПОУ: 13656050). Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій АТВТ «Елком» (код за ЄДРПОУ: 
13656050) від 21.07.1998 року № 46/09/1/98, видане 
Івано-Франківським територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження № 316-Кф-С-а від 12 верес-
ня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 8 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомос-
тей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських формувань у 
формі Витягу від 21.08.2017 року №1002943558 про вне-
сення 09.08.2017 року запису про початок процесу про-
ведення спрощеної процедури державної реєстрації 
припинення ЗАТ «Криниця – РЕТ» шляхом ліквідації та 
листа начальника відділу реєстрації виконавчого коміте-
ту Мелітопольської ради Запорізької області від 
09.08.2017 року Вих. № 236 (вх. № 24055 від 15.08.2017 
року), скасовано реєстрацію випуску акцій Зат «Крини-
ця – рет» (код за ЄДРПОУ: 23881316). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Криниця – РЕТ» (код за 
ЄДРПОУ: 23881316) від 24.02.1999 року № 55/08/1/99, 
видане Запорізьким територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження № 311-Кф-С-а від 06 верес-
ня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, із змінами, п. 2 розділу І Поряд-
ку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354, зі змінами та доповненнями, відповідно до 
документів, наданих ПАТ «Телевізійний завод «Славу-
тич», код за ЄДРПОУ: 24371637, 02099, м. Київ, вул. Бо-
риспільська, 9, на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв`язку з перетворенням акціонерного товариства, ска-
совано реєстрацію випуску акцій пат «телевізійний за-
вод «Славутич». Свідоцтво про реєстрацію випуску ак-
цій ПАТ «Телевізійний завод «Славутич» від 13.05.2010 
року №60/10/1/10, видане 16.07.2012 року Центральним 
територіальним департаментом Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 314-Кф-С-а від 11 вересня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, із змінами, п. 2 розділу І Поряд-
ку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354, зі змінами та доповненнями, відповідно до 
документів, наданих ПАТ «Камінь-Каширський льоноза-
вод», код за ЄДРПОУ: 05517417, 44500, Волинська обл., 
м. Камінь-Каширський, вул. 1 Травня, на скасування реє-
страції випуску акцій у зв`язку з перетворенням акціо-
нерного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій 
пат «Камінь-Каширський льонозавод». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Камінь-Каширський 
льонозавод» від 15.08.2011 року №29/03/1/11, видане 
16.02.2012 року Волинським територіальним управлін-
ням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 315 -Кф-С-а від 
12 вересня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 (зі змінами), пункту 16 глави 2 розділу 
ІІІ Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій 
акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, 
поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється 
приєднання, затвердженого рішенням Комісії від 
09.04.2013р. №520, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 21.05.2013 за №795/23327 (зі змінами), рі-
шення Комісії від 10.08.2017 та відповідно до документів, 
наданих ПАТ «Розівський елеватор» (49033, м. Дніпро, 
Шевченківський р-н, пр-т. Богдана Хмельницького, 122, 
код за ЄДРПОУ: 00954337) для реєстрації звіту про ре-
зультати розміщення (обміну) акцій, скасовано реєстра-
цію випуску акцій пат «приморське хлібоприймальне 
підприємство» (код за ЄдрпоУ: 00954314). Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Приморське хлібо-
приймальне підприємство» від 14 лютого 2011 року 
№14/08/1/11 (дата видачі – 14 лютого 2011 року), видане 
Запорізьким територіальним управлінням Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження №272-Кф-С-а від 10 серпня 
2017  року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 (зі змінами), пункту 16 глави 2 розділу 
ІІІ Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій 
акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, 
поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється 
приєднання, затвердженого рішенням Комісії від 
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09.04.2013р. №520, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 21.05.2013 за №795/23327 (зі змінами), рі-
шення Комісії від 10.08.2017 та відповідно до документів, 
наданих ПАТ «Розівський елеватор» (49033, м. Дніпро, 
Шевченківський р-н, пр-т. Богдана Хмельницького, 122, 
код за ЄДРПОУ: 00954337) для реєстрації звіту про ре-
зультати розміщення (обміну) акцій, скасовано реєстра-
цію випуску акцій пат «верхньотокмацьке хлібоприй-
мальне підприємство» (код за ЄДРПОУ 00954357). 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Верхньо-
токмацьке хлібоприймальне підприємство» від 08 люто-
го 2011 року №9/08/1/11 (дата видачі – 08 лютого 2011 
року), видане Запорізьким територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження №273-Кф-С-а від  
10 серпня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 (зі змінами), пункту 16 глави 2 розділу 
ІІІ Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій 
акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, 
поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється 
приєднання, затвердженого рішенням Комісії від 
09.04.2013р. №520, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 21.05.2013 за №795/23327 (зі змінами), рі-
шення Комісії від 10.08.2017 та відповідно до документів, 
наданих ПАТ «Розівський елеватор» (49033, м. Дніпро, 
Шевченківський р-н, пр-т. Богдана Хмельницького, 122, 
код за ЄДРПОУ: 00954337) для реєстрації звіту про ре-
зультати розміщення (обміну) акцій, скасовано реєстра-
цію випуску акцій пат «троянівський елеватор» (код 
за ЄДРПОУ: 00954194). Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій ПАТ «Троянівський елеватор» від 09 березня 
2011 року №26/08/1/11 (дата видачі – 09 березня 2011 
року), видане Запорізьким територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано –розпорядження №274-Кф-С-а від  
10 серпня 2017 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 (зі змінами), пункту 16 глави 2 розділу 
ІІІ Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій 
акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, 
поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється 
приєднання, затвердженого рішенням Комісії від 
09.04.2013р. №520, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 21.05.2013 за №795/23327 (зі змінами), рі-
шення Комісії від 10.08.2017 та відповідно до документів, 
наданих ПАТ «Розівський елеватор» (49033, м. Дніпро, 
Шевченківський р-н, пр-т. Богдана Хмельницького, 122, 
код за ЄДРПОУ: 00954337) для реєстрації звіту про ре-
зультати розміщення (обміну) акцій, скасовано реєстра-
цію випуску акцій пат «оріхівський комбінат хлібо-
продуктів» (код за ЄДРПОУ 00951579). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ПАТ «Оріхівський комбінат хлі-

бопродуктів» від 11 лютого 2011 року №13/08/1/11 (дата 
видачі – 11 лютого 2011 року), видане Запорізьким тери-
торіальним управлінням Державної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№275-Кф-С-а від 10 серпня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 (зі змінами), пункту 16 глави 2 розділу 
ІІІ Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій 
акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, 
поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється 
приєднання, затвердженого рішенням Комісії від 
09.04.2013р. №520, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 21.05.2013 за №795/23327 (зі змінами), рі-
шення Комісії від 10.08.2017 та відповідно до документів, 
наданих ПАТ «Розівський елеватор» (49033, м. Дніпро, 
Шевченківський р-н, пр-т. Богдана Хмельницького, 122, 
код за ЄДРПОУ: 00954337) для реєстрації звіту про ре-
зультати розміщення (обміну) акцій, скасовано реєстра-
цію випуску акцій пат «якимівський елеватор» (код за 
ЄДРПОУ 23792434). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ПАТ «Якимівський елеватор» від 16 червня 
2011  року №82/08/1/11 (дата видачі – 16 червня 2011 
року), видане Запорізьким територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження №276-Кф-С-а від 
10  серпня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 (зі змінами), пункту 16 глави 2 розділу 
ІІІ Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій 
акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, 
поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється 
приєднання, затвердженого рішенням Комісії від 
09.04.2013р. №520, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 21.05.2013 за №795/23327 (зі змінами), рі-
шення Комісії від 10.08.2017 та відповідно до документів, 
наданих ПАТ «Розівський елеватор» (49033, м. Дніпро, 
Шевченківський р-н, пр-т. Богдана Хмельницького, 122, 
код за ЄДРПОУ: 00954337) для реєстрації звіту про ре-
зультати розміщення (обміну) акцій, скасовано реєстра-
цію випуску акцій пат «Березнегуватський елеватор» 
(код за ЄДРПОУ: 00955101). Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій ПАТ «Березнегуватський елеватор» від 
16  червня 2011 року №44/14/1/11, видане Миколаїв-
ським територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження №277-Кф-С-а від 10 серпня 2017 року.

12.09.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - товариСтво З оБмеЖе-

ноЮ вІдповІдалЬнІСтЮ «КомерцІйна КомпанІя». 
2. Код за ЄДРПОУ – 30440474. 3. Місцезнаходження - 04050, м. Київ, ВУЛИЦЯ 
ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 33-37. 4. Міжміський код, телефон та факс -  
+38 044 2474538; 5. Електронна поштова адреса - nrb_group@bigmir.net.  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації – www.30440474@smida.gov.ua 7. Вид особливої 
інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог 
глави 2 розділу III цього Положення - зміна складу посадових осіб емітента. 

II. текст повідомлення
Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ», далі — Товариство, 
05.09.2017 р. було прийнято рішення: 1. Звільнити Радченко Олега Анато-
лійовича з посади директора Товариства з 10 вересня 2017 року на під-
ставі заяви за власним бажанням. 2. Обрати на посаду директора Товари-
ства Чепурківського Сергія Володимировича з 11 вересня 2017 року на 
підставі заяви; надати директору Товариства Чепурківському Сергію Во-
лодимировичу право першого підпису на фінансово-господарських та 
банківських документах Товариства; надати директору Товариства Чепур-
ківському Сергію Володимировичу право розпорядження поточними та 
іншими рахунками Товариства в банківських установах. 

Радченко Олег Анатолійович не володіє часткою в статутному капіталі 
Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, перебувала на посаді директора Товариства протягом 1 року та 2  мі-
сяців - з 16 липня 2016 року до 10 вересня 2017 року. 

Новий директор Товариство Чепурківський С. В. призначений на цю посаду 
безстроково, не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти 
років Чепурківський обіймав наступну посаду Завiдуючого господарством в 
ТОВ»Таєрс Асiстанс» (код ЄДРПОУ 38717412) з 17.10.2011 року. 

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

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

2. директор товариства Чепурківський С. в. 11.09.2017 р.

повідомленняпро виникнення особливої інформації емітента

приватне аКцІонерне товариСтво 
«марІУполЬСЬКий металУрГІйний 

КомБІнат ІменІ ІллІЧа»
I. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»

2. Код за ЄДРПОУ: 00191129
3. Місцезнаходження: 87504, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Левченка, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0629) 56-33-33, 56-47-17
5. Електронна поштова адреса: nataliya.verbitskaya@metinvestholding.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ilyichsteel.metinvestholding.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III: Ві-

домості про зміну складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення.

Відповідно до п. 16.10.1.9. Статуту Товариства Протоколом № 284 засі-
дання Наглядової ради ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» від «08» вересня 2017 року 

прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, а саме:
Припинено з «08» вересня 2017 року повноваження Генерального ди-

ректора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬ-
СЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» Зінченка Юрія Анато-
лійовича (паспорт ВК № 542063 виданий 01.10.2008 року Орджонікідзевським 
РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області) у зв’язку з об-
ранням нового керівника Товариства. Зінченко Ю.А. перебував на посаді 
починаючиз 22.11.2012 року до 08.09.2017 року. Посадова особа акціями 
Товариства не володіє,розмір частки в статутному капіталі емітента 0%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Призначено з «11» вересня 2017 року Генеральним директором ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТА-
ЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» Шевченка Тараса Григоровича на 
строк до «02» квітня 2018 року (включно).Дане рішення прийнято відповід-
но до п.16.10.1.9. Статуту Товариства. Згода на розкриття паспортних да-
них посадовою особою не надана. Посадова особа акціями Товариства не 
володіє, розмір частки в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти 
років Шевченко Т.Г. обіймав посаду Генерального директора ПАТ  «АЛЧЕВ-
СЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ».

відомості про зміну складу посадових осіб емітента

дата
вчинення 

дії

Зміни
(призначено, 

звільнено, обраноабо 
припинено повнова-

ження)

посада

прізвище, ім'я, по 
батькові або повне 

найменування 
юридичної особи

паспортні даніфізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄдрпоУ юридичної особи

розмір частки в
статутному капіталі 

емітента(у відсотках)

1 2 3 4 5 6
08.09.2017 Припинено повнова-

ження
Генеральний 

директор
ЗІНЧЕНКО ЮРІЙ 
АНАТОЛІЙОВИЧ

Паспорт серія ВК 542063, дата видачі 
01.10.2008 року, виданий Орджонікідзевським 

РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в 
Донецькій області.

0

08.09.2017 Призначено Генеральний 
директор

ШЕВЧЕНКО ТАРАС 
ГРИГОРОВИЧ

Згода на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надана.

0

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

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

2. Генеральний директор
прат «ммК Ім. ІллІЧа»  Ю.а. Зінченко

08.09.2017

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

тю) емітента 
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариСтво 
"ХарКIвСЬКий Завод 
"орГтеХнIКа"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00225911

3. Місцезнаходження емітента 61001 м. Харкiв просп. Гагарiна, 20
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

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

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

ortexnika@ft.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

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

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадо-
вих осiб емiтента

Посадова особа Голова Правлiння - Президент Зiнченко Володимир 
Анатолiйович (паспорт: серiя МТ номер 354671 виданий Дзержинським РВ у 
м. Харковi ГУ ДМС України в Харкiвськiй областi, 29.08.2014) припинено пов-
новаження 11.09.2017р. на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради (Про-
токол № 6 вiд 11.09.2017р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 33,7446% (30361 шт.). Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 12.09.2014 року. 

Посадова особа Голова Правлiння - Президент Зiнченко Володимир 
Анатолiйович (паспорт: серiя МТ номер 354671 виданий Дзержинським 
РВ у м. Харковi ГУ ДМС України в Харкiвськiй областi, 29.08.2014) обрана 
на посаду 11.09.2017р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол 
№  6 вiд 11.09.2017р.) термiном на 3 роки з 12.09.2017 року. Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 33,7446% (30361 шт.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймав посади: Голова Правлiння - Президент 
ПрАТ  «ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНIКА».

Голова правлiння - Президент ____ Зiнченко Володимир Анатолiйович
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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: приватне аКцІонерне товари-
Ство «БІловодСЬКий КомБІнат ХлІБопродУКтІв»

2. Код за ЄДРПОУ: 00955851
3. Місцезнаходження: 42065, Сумська обл., роменський р-н.,  

село Бiловод, вул. Бiловодська, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05448) 9-38-08 

(05448) 9-38-08
5. Електронна поштова адреса: va.bilyk@kernel.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента.
II. текст повідомлення

Відповідно до протоколу засідання наглядової ради Приватного акціо-
нерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» (надалі – емі-
тент) від 11.09.2017 року, протокол №б/н, прийнято рішення про зміни в 
складі посадових осіб емітента та вирішено:

- звільнити голову правління емітента - Загурського Олександра Віталі-
йовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на підставі пода-
ної ним заяви про звільнення за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП України), 

13.09.2017 року. Посадова особа володіє акціями емітента в кількості 6 888 
простих іменних акцій, що дорівнює 0,056583% розміру статутного капіталу 
емітента, загальною номінальною вартістю 1 722 гривні. На зазначеній по-
саді перебував – з 27.03.2009 року. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має;

- призначити головою правління емітента – Полтавця Володимира Іва-
новича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необ-
хідністю обрання голови правління емітента, з 14.09.2017 року, за сумісни-
цтвом. Посадову особу обрано терміном – до 30.06.2018 року. Посадова 
особа акціями емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років по-
садова особа займала посади: заступник директора по Семенівській та 
Хорольській дільницях ТОВ «Кононівський елеватор», заступник директо-
ра по Глобинській та Галещинській дільницях ПрАТ «Полтавське ХПП» (за 
сумісництвом).

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

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

2. Голова правління  _________  о.в. Загурський
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  11.09.2017 року
  (дата)

приватне аКцІонерне товариСтво «БІловодСЬКий КомБІнат ХлІБопродУКтІв»

повІдомлення 
про проведення поЗаЧерГовиХ 

ЗаГалЬниХ ЗБорІв аКцІонерІв 

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товари-
Ства «тУрБоатом» 

(ЄдрпоУ 05762269, місцезнаходження: Україна, м. Харків, 
проспект московський, 199)

Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «Турбоатом».

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних збо-
рів: Україна, м. Харків, проспект московський, 199, актова зала. 

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 03 жовтня 
2017 року з 10 годині 00 хвилин до 11 години 30 хвилин. Для реєстрації 
для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, 
оформлену згідно вимог законодавства України.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 
03 жовтня 2017 року о 12 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у поза-
чергових загальних зборах, встановлена 27.09.2017 (станом на 24 го-
дину).

порядоК денний 
(перелік питань, 

що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів То-

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

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

новій редакції.
5. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з 

членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з членами Наглядової ради.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рі-
шень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:  
www.turboatom.com.ua.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Турбоатом» мо-
жуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 
дати проведення позачергових загальних зборів, за письмовою заявою у 
робочі дні з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва 
з 12 години 00 хвилин до 12 години 30 хвилин) за адресою: м. Харків,  
вул. Енергетична, буд. 1, адміністративний корпус, а в день проведення 
позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 10 години 
00 хвилин до 11 години 30 хвилин. 

Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Даценко 
Тетяна Вікторівна, тел. (057) 349-23-69.

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

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента-пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво «дтеК днIпрооБленерГо»
2. Код за ЄДРПОУ-23359034
3. Місцезнаходження-49107, Днiпро, Шосе Запорiзьке,22
4. Міжміський код, телефон та факс-056 373-50-59 056 373-53-41
5. Електронна поштова адреса-PertsevDP@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

дання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересова-
ність

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» вiд 

12.09.2017 вирiшено схвалити та надати згоду на вчинення ПАТ «ДТЕК 
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) правочину, щодо вчинення яко-
го є заiнтересованiсть, а саме договору №6066-ДС/ИТ-2017 вiд 
31.01.2017.

Предмет правочину: надання послуг з ремонту та технiчного обслуго-
вування обладнання, технiчного супроводу програмного забезпечення, 
доступу до власних програмно-апаратних комплексiв, а також 
консультацiйнi послуги щодо роботи з обладнанням i програмним забез-
печенням.

Особа, що є заiнтересованою у вчиненнi Товариством правочину: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК СЕРВIС», 
(код за ЄДРПОУ 34456687, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ,  
вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою особою до акцiонерiв 
Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi 
товариства»;

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 38 095 746,28 грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 5520445000 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, 

до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства – 0.69 %. 

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
III. підпис

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

2. Найменування посади Кухтiй В.Ю.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 12.09.2017

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонер-

не товариСтво «СКІф»
2. Код за ЄДРПОУ: 02972339
3. Місцезнаходження: 19400 Україна, Черкаська область, Корсунь-

Шевченкiвський район, місто Корсунь-Шевченківський, вулиця Тартацька, 
будинок 4

4. Міжміський код, телефон та факс: (04735) 2-03-02, 2-03-02
5. Електронна поштова адреса: 02972339@afr.com.ua,  

korsun_skif@meta.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://prat-skif.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. текст повідомлення 
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СКІФ» про-

токол № 1 від 08.09.2017 року, достроково припинено повноваження На-
глядової ради Товариства (підстава для припинення повноважень: пере-
обрання Наглядової ради Товариства), а саме: Члена Наглядової ради 
Оберемок Олександра Федоровича, згоди посадової особи на розкриття 
інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є акціо-
нером, розмір пакета акцій, який належить особі 10,473733 % від статут-
ного капітала Товариства. Особа перебувала на посаді з 04.04.2017 року 
по 08.09.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СКІФ» про-
токол № 1 від 08.09.2017 року, достроково припинено повноваження На-
глядової ради Товариства (підстава для припинення повноважень: пере-
обрання Наглядової ради Товариства), а саме: Члена Наглядової ради 
Шкурат Валентини Леонiдiвни, згоди посадової особи на розкриття інфор-
мації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є акціонером, 
розмір пакета акцій, який належить особі 0,159964 % від статутного капі-
тала Товариства. Особа перебувала на посаді з 04.04.2017 року по 

08.09.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього 
складу Наглядової ради Товариства, позачерговими Загальними зборами 
акціонерів ПрАТ «СКІФ» протокол № 1 від 08.09.2017 року прийнято рі-
шення обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, а саме Головою Нагля-
дової ради Селiверстова Олега Анатолійовича, згоди посадової особи на 
розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова осо-
ба є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 22,956937 % від 
статутного капітала Товариства. Строк, на який обрану особу - 3 роки. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: віце-президент 
ТОВ «НВП «Ікар». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього скла-
ду Наглядової ради Товариства, позачерговими Загальними зборами акціо-
нерів ПрАТ «СКІФ» протокол № 1 від 08.09.2017 року прийнято рішення 
обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, а саме Членом Наглядової ради 
Оберемок Олександра Федоровича, згоди посадової особи на розкриття 
інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є акціоне-
ром, розмір пакета акцій, який належить особі 10,473733 % від статутного 
капітала Товариства. Строк, на який обрану особу -3 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього 
складу Наглядової ради Товариства, позачерговими Загальними зборами 
акціонерів ПрАТ «СКІФ» протокол № 1 від 08.09.2017 року прийнято рі-
шення обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, а саме Членом Нагля-
дової ради Шкурат Валентину Леонiдiвну, згоди посадової особи на роз-
криття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є 
акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,159964 % від ста-
тутного капітала Товариства. Строк, на який обрану особу -3 роки. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: майстер вироб-
ництва. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

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

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

2. Голова правлiння Биченко Сергiй анатолiйович 11.09.2017

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента-пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво «дтеК днIпрооБленерГо»
2. Код за ЄДРПОУ-23359034
3. Місцезнаходження-49107, м. Днiпро, шосе Запорiзьке,22
4. Міжміський код, телефон та факс-056 373-50-59 056 373-53-41
5. Електронна поштова адреса-PertsevDP@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. текст повідомлення

11.09.2017 ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi – Товариство) отри-
мало вiд компанiї ORNEX LIMITED (ОРНЕКС ЛIМIТЕД) (iдентифiкацiйний 
код НЕ 362570, мiсцезнаходження: 28 Oktovriou, 377, SOBOH HOUSE, 1st 
floor, Neapoli, 3107, Limassol, Cyprus) повiдомлення про набуття права 
власностi на значний контрольний пакет акцiй Товариства.

Згiдно iз зазначеним повiдомленням вiдбулася змiна власникiв акцiй, 
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку 
з чим пакет власника акцiй, що належав Державi Україна (в особi керуючо-
го рахунком Фонду державного майна України) став менше 10 вiдсоткiв го-
лосуючих акцiй Товариства.

Розмiр частки, що належав Державi Україна (в особi керуючого рахун-
ком Фонду державного майна України) в загальнiй кiлькостi акцiй:

- до змiн становив 25,0000 %;
- пiсля змiн становить 0,0000 %
Розмiр частки, що належав Державi Україна (в особi керуючого рахун-

ком Фонду державного майна України) в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй Товариства до i пiсля змiни розмiру пакета акцiй Товариству не 
вiдомий.

11.09.2017 ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi – Товариство) отри-
мало вiд компанiї ORNEX LIMITED (ОРНЕКС ЛIМIТЕД) (iдентифiкацiйний 
код НЕ 362570, мiсцезнаходження: 28 Oktovriou, 377, SOBOH HOUSE, 1st 
floor, Neapoli, 3107, Limassol, Cyprus) повiдомлення про набуття права 
власностi на значний контрольний пакет акцiй Товариства.

Згiдно iз зазначеним повiдомленням вiдбулась змiна власникiв акцiй, 
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку 
з чим пакет власника акцiй, що належить компанiї ORNEX LIMITED 
(ОРНЕКС ЛIМIТЕД) збiльшився та становить 10 i бiльше вiдсоткiв голосую-
чих акцiй Товариства.

Розмiр частки, що належить компанiї ORNEX LIMITED (ОРНЕКС 
ЛIМIТЕД) в загальнiй кiлькостi акцiй:

- до змiн становив 0,0000 %;
- пiсля змiн становить 25,0000 %
Розмiр частки, що належить компанiї ORNEX LIMITED (ОРНЕКС 

ЛIМIТЕД) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства до i пiсля змiни 
розмiру пакета акцiй Товариству не вiдомий.

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 - - -Кухтiй вадим 
Юрiйович 11.09.2017

У зв’язку з втратою документів фІрми «т.м.м.» -  
ТОВ (ЄДРПОУ 14073675) Свідоцтво про реєстрацію випуску об-
лігацій підприємства Серії В реєстраційний № 171/2/04 дата реє-

страції 29.10.2004 року, виданий Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, вважати недійсним. Питання за тел..  
067-577-02-99.

У зв’язку з втратою документів фІрми «т.м.м.» -  
ТОВ (ЄДРПОУ 14073675) Свідоцтво про реєстрацію випуску облі-
гацій підприємства Серії С реєстраційний № 172/2/04 дата реє-

страції 29.10.2004 року, виданий Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, вважати недійсним. Питання за тел.. 
067-577-02-99.
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повІдомлення 
про проведення рІЧниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв аКцІонерІв

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «плаСт» 

(надалі – товариство),
ідентифікаційний код за ЄдрпоУ 25168700

приватне акціонерне товариство «плаСт», місцезнаходження: 
08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Леніна, буд. 48; 
код за ЄДРПОУ 25168700, повідомляє про проведення річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться:

«17» жовтня 2017 року о 12.00 годині за адресою: 08800, Київ-
ська  обл., миронівський р-н, м. миронівка, вул. леніна, буд. 48 (кімна-
та № 5 третій поверх).

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «17» жовтня 2017 року  
з 11-00 години до 11-45 години за місцем проведення Загальних зборів 
згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних збо-
рах, складеного станом на 24 годину «10» жовтня 2017 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування,  

згідно з проектом порядку денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товари-

ства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту 
Правління Товариства.

6. Звіт Наглядової ради Товариства про виконану роботу за 2016 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товари-
ства.

7. Звіт та Висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність То-
вариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ре-
візора про фінансово-господарську діяльність Товариства. Затвердження 
Висновків Ревізора.

8. Звіт та Висновки незалежного аудитора про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду Звіту аудитора про фінансово-господарську діяльність Товариства. 
Затвердження Висновків Аудитора.

9. Затвердження річного Звіту Товариства за 2016 рік.
10. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками 2016 року.
11. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства 

«ПЛАСТ», шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової 
редакції Статуту Товариства. Визначення особи, яка уповноважується на 
підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення його держав-
ної реєстрації. Вирішення питання про вступ у дію нової редакції Статуту 
Товариства.

12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду 
Приватного акціонерного товариства «ПЛАСТ», шляхом викладення його у 
новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову 
раду. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Положення про На-
глядову раду Товариства.

13. Про державну реєстрацію змін до відомостей про місцезнаходження 
Приватного акціонерного товариства «ПЛАСТ», що містяться в ЄДР.

14. Дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.

16. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради. 

17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної 
господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати 
прийняття такого рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якій розміщена інформація з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
http://www.plast.emitents.net.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів То-
вариства до дати проведення Загальних зборів акціонери та/або їх пред-
ставники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними 
для підготовки Загальних зборів та прийняття рішень з питань порядку ден-
ного Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства: 08800, Київ-
ська  обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Леніна, буд. 48 (кімната № 5 
третій поверх) у робочі дні з понеділка по четвер (включно) з 8-00 до 17-00 
годин (в п’ятницю з 8-00 до 15-00), обідня перерва з 12.00 до 12.36 години, в 
день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення. Посадовою 
особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, є Сидоренко Лариса Олексіївна – член Правління Товариства. Довідки за 
телефонами: 0532 610300; 0532 610334. Пропозиції акціонерів щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться відповід-
но до статті 38. Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі в Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати 
паспорт (або інший документ, що посвідчує (ідентифікує) особу), для 
представника акціонера, крім паспорта (або іншого документу, що посвідчує 
(ідентифікує) особу) – довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами діючого законодавства 
України.

основні показники 
фінансово – господарської діяльності (тис. грн.)

найменування показника
період

Звітній 2016 
рік

Попередній 
2015 рік

Усього активів 262 885 221 806
Основні засоби (залишкова вартість) 84 114 70 924
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 19 156 8 476
З них:
Виробничі 6 104 7 157
Сумарна дебіторська заборгованість 95 935 75 211
Грошові кошти та їх еквіваленти 126 955
Нерозподілений прибуток 85 994 60 537
Власний капітал 179 289 155 741
Статутний капітал 80 021 80 021
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 83 596 66 065
Чистий прибуток (збиток) 23 548 18 051
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 002 133 8 002 133
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

149 152

наглядова рада прат «плаСт»

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво «вЗп-2»
2. Код за ЄДРПОУ: 25276677
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, Смольна, 7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 258-79-45, (044) 258-79-45
5. Електронна поштова адреса: cashpzp2@gmail.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://vzp.emitents.net.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. текст повідомлення 

08.09.2017 року Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 
08.09.2017 р.) прийнято рiшення про схвалення Товариством значного право-
чину, вчиненого ним у 2016 - 2017 рр. до дня проведення річних загальних зборів 
акціонерів Товариства, а саме: Договору купівлі - продажу майнового комплексу 

№4681 від 28.12.2016 р., що розташований у м. Київ, вул. Смольна, 7.
Предмет правочину: Договір купівлі-продажу майнового комплексу.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом 

правочину, визначена відповідно до законодавства: 4 013 000 (чотири міль-
йони тринадцять тисяч) гривень 00 копійок. Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності: 14 096 тис.грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що 
є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності: 28, 4691%. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 29 481 854 штук, кількість голосуючих 
акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 29 449 115 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення -  
29 449 115 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прий-
няття рішення - 0 штук.

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

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

2. виконуючий обов'язки директора Бандура а.м. 11.09.2017
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 повІдомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонер-
не товариСтво «Завод ЧорноморполІ-
Графметал»

2. Код за ЄДРПОУ 00383708
3. Місцезнаходження 65098, Одеська область, м. Одеса, Малинов-

ський район, Застава-2, вулиця Привозна, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0-48) 715-16-15; 715-16-50;  

067-66-10-539; 050-333-49-74
5. Електронна поштова адреса: zavodchpm@gmail.com; gnd-60@ukr.net 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: chpm.ukrbiz.info
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих 
акцій;

ІІ. текст повідомлення
Товариству з обмеженою відповідальністю «СДС ЛТД», код ЄДРПОУ 

41090829, місцезнаходження: 65098, Одеська область, м. Одеса, 
Застава-2, вулиця Привозна. 1, згідно виписки про стан рахунку в цін-
них паперах на 01.08.2017 року, наданої депозитарною установою –  
АБ «Південний», належить 27241 штук простих іменних акцій  
ПрАТ «Завод Чорноморполіграфметал», що становить 96,9845 відсо-
тків від загальної кількості акцій емітента (28088 штук), та 99,4016 від-
сотків від загальної кількості голосуючих акцій (27405 штук). До 
01.08.2017 року товариство з обмеженою відповідальністю «СДС ЛТД» 
код ЄДРПОУ 41090829, не було власником пакету акцій ПрАТ «Завод 
Чорноморполіграфметал». Інформація про зміну власника отримана 
від ТОВ «СДС ЛТД».

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

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

2. Генеральний директор  (підпис) м.д. Грабовський 
 М.П. 11.09.2017 

повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента-пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «дтеК ЗаХІденерГо»

2. Код за ЄДРПОУ-23269555
3. Місцезнаходження-79026, місто Львів, вулиця Козельницька, буди-

нок 15
4. Міжміський код, телефон та факс-+38 032 2390710  

+38 032 2390710
5. Електронна поштова адреса-ZaіkaOS@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-http://www.dtek.com/іnvestors_and_
partners/asset/zapadenergo/

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

ІІ. текст повідомлення
11.09.2017 відповідно до пункту 1 частини 1 статті 57 Закону України 

«Про акціонерні товариства» та на підставі письмового повідомлення 
(заяви) від 28.08.2017 припинено повноваження члена Наглядової ради 
ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (далі - Товариство) Зюзь Тетяни Іванівни за 
власним бажанням без рішення загальних зборів.

Член Наглядової ради Зюзь Тетяна Іванівна представляла інтереси 
акціонера Товариства – Фонду державного майна України. Зюзь Т.І. не 
надала згоду на розкриття паспортних даних. Розмір пакета акцій Това-
риства - 0% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. На посаді члена Наглядової ради Товариства перебувала з 
18.04.2017. 

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

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

2. Найменування посади Шувар Андрій Йосифович
Т.в.о. Генерального директора (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 11.09.2017

(дата)

Шановний акціонере!
ПАТ «Спектр МХП» (надалі - товариство) цим повідомляє про 

проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, 
які відбудуться 18 жовтня 2017 року о 12.00 годині за київським 
часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою:  
вул. в.василевської 7, м. Київ, поверх 3 , кім. 313 (кімната пе-
реговорів

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових 
загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 18 жовтня 2017 
року з 8:30 до 9:45 години за місцезнаходженням Товариства за адре-
сою: вул. В.Василевської 7, м. Київ, 04116, поверх 3, кім. 313 (кімната 
переговорів). 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових 
загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно 
до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня прове-
дення позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, тобто на 
24.00 годину 11 жовтня 2017 року.

.Для реєстрації учасників позачергових загальних зборах акціоне-
рів Товариства, кожен акціонер повинен мати при собі документ, що 
посвідчує особу; представник акціонера, крім того, - документ, що на-
лежним чином підтверджує його повноваження.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у поза-
чергових загальних зборах акціонерів Товариства може бути від-
мовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера 
(його представника) документів, які ідентифікують особу акціоне-
ра (його представника), а в разі участі представника акціонера – 
також документів, що підтверджують повноваження представника 
на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товари-
ства.

Для підготовки до позачергових загальних зборах акціонерів Това-

риства акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного до 18 жовтня 2017 
року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з понеділка по 
п’ятницю з 09:00 год. до 17:30 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 
13:45 год.) за адресою: вул. В.Василевської 7, м. Київ, 04116, поверх 3, 
кім.319-А. Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами за-
гальних зборів акціонерів Товариства – Жернова Тетяна Іванівна, тел.. 
238-92-96 .

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22 серпня 2017 року за-
тверджено наступний проект порядку денного:

порядоК денний
1. Обрання лічильної комісії у складі 3 (трьох) осіб.
2. Припинення повноважень членів Правління та обрання 

Дирекції.
3. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання 

Ревізора.
4. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
5. Про зміну типу ПАТ «СПЕКТР МХП» з публічного акціонерного 

товариства на приватне акціонерне товариство. Про зміну повного та 
скороченого найменування ПАТ «СПЕКТР МХП».

6. Про внесення змін до статуту ПАТ «СПЕКТР МХП» шляхом ви-
кладення його у новій редакції. Про уповноваження особи на підписан-
ня статуту у новій редакції та здійснення реєстрації статуту у новій 
редакції в органах державної реєстрації.

7. Про затвердження змін до внутрішніх положень ПАТ «СПЕКТР 
МХП» шляхом затвердження їх у нових редакціях. Про уповноваження 
особи на підписання внутрішніх положень Товариства у нових редакці-
ях.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: www.spektr.kiev.ua

повІдомлення
про проведення поЗаЧерГовиХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв аКцІонерІв

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва «СпеКтр мХп» 
Код ЄдрпоУ: 16485241 (товариство)



№173, 13 вересня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

9

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво 
"КиЇвенерГо"

2. Код за ЄДРПОУ 00131305
3. Місцезнаходження 01001, м. Київ, площа Івана Франка, 5
4. Міжміський код, телефон 
та факс

+380445944576 +380442076743

5. Електронна поштова 
адреса

ZaіkaOS@dtek.com

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

http://kyіvenergo.com/uk/aktsіoneram

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

ІІ. текст повідомлення
11.09.2017 відповідно до пункту 1 частини 1 статті 57 Закону України 

«Про акціонерні товариства» та на підставі письмового повідомлення 
(заяви) від 28.08.2017 припинено повноваження члена Наглядової ради 
ПАТ  «КИЇВЕНЕРГО» (далі - Товариство) Попова Дмитра Сергійовича за 
власним бажанням без рішення загальних зборів.

Член Наглядової ради Попов Дмитро Сергійович представляв інтереси 
акціонера Товариства - Фонду державного майна України. Попов Д.С. не 
надав згоду на розкриття паспортних даних. Розмір пакета акцій Товари-
ства - 0% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
На посаді члена Наглядової ради Товариства перебував з 24.04.2017. 

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

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

2. Найменування посади Фоменко Олександр Валерійович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.09.2017
(дата)

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 
товариСтво «атп-1»

2. Код за ЄДРПОУ 03746384
3. Місцезнаходження 01013 м.Київ 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 розді-

лу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опе-
рацій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього По-
ложення 

відомості про зміну типу акціонерного товариства

II. текст повідомлення 
1).Дата прийняття рішення: 31.08.2017;
Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне 

рішення: Загальні збори акціонерів ПАТ «АТП-1», що відбулися 31.08.2017р. 
(протокол № 26 від 31.08.2017р.);

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридич-
ну особу, що містяться в ЄДР: 08.09.2017;

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне 
акціонерне товариство «АТП-1»;

Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне 
акціонерне товариство «АТП-1».

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

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

2.Директор ПрАТ "АТП-1"  Куденко В.Г.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 11.09.2017р.
(дата) 

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 «атп-1»
2. Код за ЄДРПОУ 03746384
3. Місцезнаходження 01013 м.Київ 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 призначення прийнято на засідання Наглядової ради 
11.09.2017 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення членів На-
глядової ради (протокол № 11092017/1 від 11.09.2017р.).

Посадова особа Прокоф'єв Сергій Валерійович (паспорт: не надана 
згода на розкриття паспортних даних ), призначена на посаду Голова На-
глядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 12,256333%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 120845грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: на 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: не нада-

на згода на розкриття цієї інформації.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 483380 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 ПрАТ "АТП-1"  Куденко В.Г.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 11.09.2017
(дата) 

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 
публiчне акцiонерне товариство «Черкасиобленерго»
2. Код за ЄДРПОУ: 22800735
3. Місцезнаходження: 18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285
4. Міжміський код, телефон та факс: 0472-36-02-69, 0472-36-02-63
5. Електронна поштова адреса: kanc@obl.ck.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://сherkasyoblenergo.com
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. текст повідомлення 

До складу Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» Богатиря Васи-
ля Михайловича обрано за рішенням позачергових ЗЗА ПАТ «Черкаси-

обленерго» (протокол №5/2017 від 31.08.2017р.). Головою НР обрано на 
засіданні НР 08.09.2017року (протокол №21/2017). Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персо-
нальних даних». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Володіє часткою 0,0000034% статутного капіталу 
ПАТ «Черкасиобленерго». Строк, на який призначено особу - до наступних 
річних ЗЗА товариства (відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та 
договору з Членом НР ПАТ «Черкасиобленерго», умови якого затверджено 
позачерговими ЗЗА товариства 31.08.2017р.). Протягом останніх п'яти ро-
ків своєї діяльності займав посаду: генеральний директор ПрАТ «УкрЕС-
Ко». 

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

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

Голова правлiння  Самчук о.Г.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«ЧерКаСиоБленерГо»
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повідомлення про виникнення особливої інформації 
пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«ЧерКаСиоБленерГо»
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Черкасиобленерго»
2. Код за ЄДРПОУ: 22800735
3. Місцезнаходження: 18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285
4. Міжміський код, телефон та факс: 0472-36-02-69, 0472-36-02-63
5. Електронна поштова адреса: kanc@obl.ck.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://cherkasyoblenergo.com
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. текст повідомлення 

За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкаси-
обленерго» (протокол №5/2017 від 31.08.2017р.) припинено повноваження 
Наглядової ради в повному складі, а саме:

1. Богатиря Василя Михайловича. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних 
даних». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Володіє часткою 0,0000034% статутного капіталу 
ПАТ  «Черкасиобленерго». До складу Наглядової ради Товариства був об-
раний за рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, 
які відбулися 17.07.2017 року (протокол №4/2017). Головою Наглядової 
ради був обраний на засіданні Наглядової ради 31.07.2017року (протокол 
№18/2017). На посаді члена Наглядової ради перебував 1 місяць 14 днів, в 
тому числі на посаді Голови Наглядової ради - 1 місяць.

2. Єсипенко Людмили Миколаївни – представника акціонера Товари-
ства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист 
персональних даних». Посадова особа непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі товариства не 
володіє. До складу Наглядової ради Товариства була обрана за рішенням 
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 
17.07.2017року (протокол №4/2017). На посаді члена Наглядової ради пе-
ребувала 1 місяць 14 днів.

3. Сачівка Андрія Івановича – представника акціонера Товариства, 
юридичної особи - Фонду державного майна України. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист пер-
сональних даних». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі товариства не во-
лодіє. До складу Наглядової ради Товариства був обраний за рішенням 
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 
17.07.2017року (протокол №4/2017). На посаді члена Наглядової ради пе-
ребував 1 місяць 14 днів.

4. Денисенка Віталія Миколайовича – представника акціонера Това-
риства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про 
захист персональних даних». Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі това-
риства не володіє. До складу Наглядової ради Товариства був обраний за 
рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
лися 17.07.2017року (протокол №4/2017). На посаді члена Наглядової ради 
перебував 1 місяць 14 днів.

5. Уманської Олени Петрівни – представника акціонера ТОВ «Компа-
нія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від свого 
імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА 
«Сварог Ессет Менеджмент» (код ЄДРІСІ 233821). Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персо-
нальних даних». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Володіє часткою 0,00000067% статутного капіта-
лу ПАТ «Черкасиобленерго». До складу Наглядової ради Товариства була 
обрана за рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, 
які відбулися 17.07.2017року (протокол №4/2017). На посаді члена Нагля-
дової ради перебувала 1 місяць 14 днів.

За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкаси-
обленерго» обрано до складу Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» 
(протокол №5/2017 від 31.08.2017 року):

1. Богатиря Василя Михайловича. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних 
даних». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Володіє часткою 0,0000034% статутного капіталу 
ПАТ  «Черкасиобленерго». Строк, на який призначено особу - до наступних 
річних загальних зборів акціонерів товариства (відповідно до ЗУ «Про акці-
онерні товариства» та договору з Членом Наглядової ради публічного акці-
онерного товариства «Черкасиобленерго», умови якого затверджено поза-
черговими загальними зборами акціонерів товариства 31.08.2017 року). 
Протягом останніх п’яти років своєї діяльності займав посаду: генеральний 

директор ПрАТ «УкрЕСКо». У відповідності до ЗУ «Про акціонерні товари-
ства» та Статуту ПАТ «Черкасиобленерго» Голова Наглядової ради обира-
ється членами Наглядової ради.

2. Єсипенко Людмилу Миколаївну - представника акціонера Товари-
ства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист 
персональних даних». Посадова особа непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі товариства не 
володіє. Строк, на який призначено особу – до наступних річних загальних 
зборів акціонерів товариства (відповідно до ЗУ «Про акціонерні товари-
ства» та договору з Членом Наглядової ради публічного акціонерного това-
риства «Черкасиобленерго», умови якого затверджено позачерговими за-
гальними зборами акціонерів товариства 31.08.2017 року). Протягом 
останніх п’яти років своєї діяльності займала посади: Фонд державного 
майна України (заступник начальника відділу, головний спеціаліст). Акціо-
нер - юридична особа, представником якої є Єсипенко Л.М., Фонд держав-
ного майна України (код ЄДРПОУ 00032945) є власником 46,00% статутно-
го капіталу ПАТ «Черкасиобленерго». У відповідності до ЗУ «Про 
акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «Черкасиобленерго» Голова На-
глядової ради обирається членами Наглядової ради.

3. Денисенка Віталія Миколайовича - представника акціонера Товари-
ства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист 
персональних даних». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі товариства не 
володіє. Строк, на який призначено особу - до наступних річних загальних 
зборів акціонерів товариства (відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» 
та договору з Членом Наглядової ради публічного акціонерного товариства 
«Черкасиобленерго», умови якого затверджено позачерговими загальними 
зборами акціонерів товариства 31.08.2017 року). Протягом останніх п’яти 
років своєї діяльності займав посади: Фонд державного майна України (за-
ступник начальника відділу); Київська міська рада (заступник начальника 
управління – начальник відділу); помічник-консультант народного депутата 
України; ТОВ «Інвестиційна бізнес група «Денікс Ентерпрайз», переймено-
вана у ТОВ «Денікс Бразерс Груп» (директор); ТОВ «РСГП «Столичний» (на-
чальник юрвідділу). Акціонер - юридична особа, представником якої є Дени-
сенко В.М., Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945) є 
власником 46,00% статутного капіталу ПАТ «Черкасиобленерго». У відповід-
ності до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «Черкасиобленер-
го» Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради.

4. Сачівка Андрія Івановича - представника акціонера Товариства, 
юридичної особи - Фонду державного майна України. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист пер-
сональних даних». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі товариства не во-
лодіє. Строк, на який призначено особу - до наступних річних загальних 
зборів акціонерів товариства (відповідно до ЗУ «Про акціонерні товари-
ства» та договору з Членом Наглядової ради публічного акціонерного това-
риства «Черкасиобленерго», умови якого затверджено позачерговими за-
гальними зборами акціонерів товариства 31.08.2017 року). Протягом 
останніх п’яти років своєї діяльності займав посади: Фонд державного май-
на України (заступник директора Департаменту). Акціонер - юридична осо-
ба, представником якої є Сачівко А.І., Фонд державного майна України (код 
ЄДРПОУ 00032945) є власником 46,00% статутного капіталу ПАТ «Черкаси-
обленерго». У відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту 
ПАТ «Черкасиобленерго» Голова Наглядової ради обирається членами 
Наглядової ради.

5. Уманську Олену Петрівну – представника акціонера ПАТ «Черкаси-
обленерго» ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент». По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ 
«Про захист персональних даних». Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою 0,00000067% ста-
тутного капіталу ПАТ «Черкасиобленерго». Строк, на який призначено осо-
бу - до наступних річних загальних зборів акціонерів товариства (відповідно 
до ЗУ «Про акціонерні товариства» та договору з Членом Наглядової ради 
публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго», умови якого за-
тверджено позачерговими загальними зборами акціонерів товариства 
31.08.2017 року). Протягом останніх п’яти років своєї діяльності займала по-
сади: начальник корпоративного відділу ТОВ «Компанія з управління акти-
вами «Сварог Ессет Менеджмент»; директор ТОВ  «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР»; 
генеральний директор ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент». Акціонер, 
представником якої є Уманська О.П., ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог 
Ессет Менеджмент» (код ЄДРІСІ 233821) є власником 23,9885% простих 
акцій ПАТ «Черкасиобленерго». У відповідності до ЗУ «Про акціонерні това-
риства» та Статуту ПАТ «Черкасиобленерго» Голова Наглядової ради оби-
рається членами Наглядової ради.

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

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

Голова правлiння  Самчук о.Г.
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річна інформація емітента цінних паперів 
за 2016 рік

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне то-
вариство «Карлівська меблева фабріка», 00275004, вул. Слюсарна, 1, 
м. Карлівка, Карлівський, Полтавська, 39500, (05346) 2-24-74,  
066-263-68-20

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 12.09.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 00275004.infosite.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра  - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Полтавське бюро 
судово-економічної експертизи та аудиту», 23561178

5. Інформація про загальні збори
16.12.2013, позачергові

п о р я д о К    д е н н и й :
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів.
2. Звіт генерального директора про виконання основних напрямів ді-

яльності Товариства у 2011-2012 р.р. та їх визначення на 2013 р. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-
вариства.

4. Звіти та висновки ревізійної комісії за підсумками перевірки річних 
звітів та балансів Товариства за 2011- 2012 р.р. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звітів ревізійної комісії. 

5. Затвердження річних звітів Товариства.
6. Розподіл збитків.
7. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
8. Обрання наглядової ради Товариства. 
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 

(контрактів) з головою та членами наглядової ради. Встановлення розміру 
їх винагороди.

Пропозицiї щодо питань порядку денного запропонованi акціонерами, 
які сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства. 
Змiн до порядку денного не надходило. Всi питання порядку денного 
розглянутi, по всiх питаннях прийнятi позитивнi вiдповiднi рiшення.

6. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 

дивідендів не приймалось.
ІІ. основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 982 1005
Основні засоби (за залишковою вартістю) 436 461
Довгострокові фінансові інвестиції 42 42
Запаси 138 138
Сумарна дебіторська заборгованість 260 258
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 2
Власний капітал -2594 -2056
Статутний капітал 164 164
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3513 -2975
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 7 7
Поточні зобов'язання і забезпечення 3046 2597
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,3289 -0,2959

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,3289 -0,2959

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1635910 1635910
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп цінних паперів власних випусків протягом 
періоду

0 0

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«КарлІвСЬКа меБлева фаБриКа»

11.09.2017 тов «КУа «фреСКо» (ЄДРПОУ 
35566733) прийнято ріш. про дострок. лікв.  
ПВНЗІФ «Фаворит». Заяви про кред. вимоги подаються в 

письмовому вигляді за адресою м. Одеса, вул. Жуковсько-
го 40, приміщення 501 протягом двох місяців після  
публікації
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повідомлення про виникнення особливої інформації.
Повне найменування емітента: Буське Приватне акціонерне товариство 

«Агросервіс».
КОД ЄДРПОУ емітента:05489804.
Місцезнаходження емітента: Львівська обл., м. Буськ, вул. Технічна,3.
Міжміський код, телефон та факс емітента: 03264 21652, 21660.
Електронна поштова адреса емітента: buskagroservice@dokaplus.com.ua.
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
05 вересня 2017 р. відповідно до рішення Позачергових Загальних збо-

рів акціонерів, у складі посадових осіб Буське ПрАТ «Агросервіс» сталися 

наступні зміни:
Звільнено: 
директор Чучман Олег Русланович (паспорт СТ 190173 14.03.2010 

Буським РВ УМВС України), володіє 0,00% статутного капіталу емітента 
призначено:
Голова комісії з припинення Чучман Олег Русланович (паспорт СТ 

190173 14.03.2010 Буським РВ УМВС України), володіє 0,00% статутного 
капіталу емітента. 

Зміни стались на підставі рішення Позачергових Загальних зборів акці-
онерів від 05.09.2017р. Посадова особа емітента непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

БУСЬКе приватне аКцІонерне товариСтво «аГроСервІС»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КРЕДI 
АГРIКОЛЬ БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 14361575
3. Місцезнаходження 01004, м. Київ, 

вул. Пушкiнська, 42/4
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 392 70 14 
5. Електронна поштова адреса Yuliia.Fedorenko@credit-

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

http://credit-agricole.ua/ukr/
about/accounting/issuer-special-
information/

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

II. текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Банку 07.09.2017 року 

(надалі - Збори) було прийнято рiшення припинити повноваження одно-
часно стосовно всiх членiв Ревiзiйної комiсiї Банку достроково, а саме: 
Голови Ревiзiйної комiсiї – п. Гiю Бенуа, Марселя, Жака (не володiє 
часткою у статутному капiталi Банку; немає непогашеної судимостi за 
злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи посадовi злочини; згоди на 
розкриття паспортних даних не надано; на посадi перебув два роки); 
Члена Ревiзiйної комiсiї – п. Лебутейє Паскаля, П'єра, Франсуа (не 
володiє часткою у статутному капiталi Банку; немає непогашеної 
судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи посадовi зло-
чини; згоди на розкриття паспортних даних не надано; на посадi пере-
був два роки); та Члена Ревiзiйної комiсiї – п. Маротiна Тьєрi, Андре (не 
володiє часткою у статутному капiталi Банку; немає непогашеної 
судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи посадовi зло-
чини; згоди на розкриття паспортних даних не надано; на посадi пере-
був рiк i вiсiм мiсяцiв).

Зборами прийнято рiшення обрати Членом Ревiзiйної комiсiї – 
п. Пфлiмлен Елен (не володiє часткою у статутному капiталi Банку; не-
має непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи 
посадовi злочини; згоди на розкриття паспортних даних не надано) зi 
строком повноважень три роки. Iншi посади, якi обiймала протягом 
останнiх п’яти рокiв: 2010-2013рр.: КРЕДI АГРIКОЛЬ ЛIЗИНГ I ФАКТО-
РИНГ (Францiя), Кантрi менеджер, Мiжнародний департамент; 2013р. – 
до сьогоднi: АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ» (Францiя), керiвник фiнансових 
проектiв, Мiжнародний роздрiбний банкiнг.

Зборами прийнято рiшення обрати Членом Ревiзiйної комiсiї – 
п. Гартманна Фiлiппа, Луїса, Емiля (не володiє часткою у статутному 
капiталi Банку; немає непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з ко-
рисливих мотивiв, чи посадовi злочини; згоди на розкриття паспортних 
даних не надано) зi строком повноважень три роки. Iншi посади, якi 
обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: жовтень 2014р. – до сьогоднi: 
АТ  «КРЕДI АГРIКОЛЬ» (Францiя), корпоративний кредитний аналiтик; 
жовтень 2010р. – вересень 2014р.: корпоративний кредитний аналiтик 
АТ «ЛСЛ» (Францiя). 

Зборами прийнято рiшення обрати Головою Ревiзiйної комiсiї – 
п.  Маротiна Тьєрi, Андре (не володiє часткою у статутному капiталi Бан-
ку; немає непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 
мотивiв, чи посадовi злочини; згоди на розкриття паспортних даних не 
надано) зi строком повноважень три роки. Iншi посади, якi обiймав про-
тягом останнiх п’яти рокiв: 2010р. – до сьогоднi: АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ» 
(Францiя), Керiвник напрямку агро бiзнесу департаменту розвитку 
мiжнародного роздрiбного банкiнгу. 

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 Пьотровскi Жан-Поль, Марсель, Дезiре
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 08.09.2017

(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво “КредI аГрIКолЬ БанК”

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

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

1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцIонерне 
товариСтво 
"теплоелеКтроцентралЬ"

2. Код за ЄДРПОУ 31884200
3. Місцезнаходження 53200, мiсто нiкополь, проспект 

трубникiв, 56
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(0566)638-055 (05662) 2-51-79 

5. Електронна поштова адреса Marina.Kontsevaya@nstp.interpipe.biz 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.tets.interpipe.biz

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

II. текст повідомлення
Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕ-

ПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (Протокол засiдання Наглядової ради 
№  08/09/2017 вiд 08.09.2017 р.) прийнято рiшення про припинення з 
09.09.2017 р. повноважень Голови Правлiння ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРО-

ЦЕНТРАЛЬ» Рябової Олени Миколаївни (паспорт АН 670817, виданий 
28.12.2007 р. Нiкопольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй 
областi). Акцiями або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На 
вказанiй посадi перебувала протягом 15 рокiв. Змiни вiдбулися у зв’язку з 
необхiднiстю переобрання Голови Правлiння Товариства.

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕ-
ПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (Протокол засiдання Наглядової ради 
№  08/09/2017 вiд 08.09.2017 р.) прийнято рiшення про обрання з 10.09.2017 
року Головою Правлiння ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» Рябової 
Олени Миколаївни (паспорт АН 670817, виданий 28.12.2007 р. 
Нiкопольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi). Акцiями 
або часткою в статутному капiталiемiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рябову О.М. обрано на 
посаду Голови Правлiння ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» строком на 
5 рокiв з 10.09.2017 р. по 10.09.2022 р. Протягом останнiх п’яти рокiв особа 
обiймала посаду Голови Правлiння. Змiни вiдбулися у зв’язку з необхiднiстю 
переобрання Голови Правління Товариства.

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

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

2. Найменування посади рябова олена миколаївна
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.09.2017
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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 
товариСтво «вЗп-2»

2. Код за ЄДРПОУ: 25276677
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, Смольна, 7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 258-79-45, (044) 258-79-45
5. Електронна поштова адреса: cashpzp2@gmail.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://vzp.emitents.net.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. текст повідомлення 

08.09.2017 року Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол 
від 08.09.2017 р.) було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів, пов'язаних з господарською діяльністю То-
вариства, які можуть вчинятися Товариством до 07.09.2018 року включно 
за наступними характеристиками:

правочинів, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 
20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень, за умови попереднього погоджен-
ня їх з Наглядовою радою Товариства.

Гранична сукупна вартість правочинів – 20 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності – 14 096 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 
141,88%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 29 481 854 штук, кількість голо-
суючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах – 
29 449 115 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прий-
няття рішення – 29 449 115 штук, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення – 0 штук.

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

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

2. виконуючий обов'язки директора      Бандура а.м. 11.09.2017

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,  24/11-13 В 
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 зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

ІІ. текст повідомлення
Публiчне Акцiонерне Товариство «Луга»повiдомляє, що 11.09.2017 р. 

від акціонера – фізичної особи стала вiдома iнформацiя про змiну власникiв 
акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: влас-
ник акцiй – фізична особа, розмiр частки якого до змiни пакета акцiй ста-
новив 32,7007 % (14612 шт. простих іменних акцій), зменшив за рахунок 
продажу свій пакет акцiй, пiсля чого розмiр частки акцiонера – фізичної 
особи становить 0,0067 % (3 шт. простих іменних акцiй).

Публiчне Акцiонерне Товариство «Луга»повiдомляє, що 11.09.2017 р. 
від акціонера – фізичної особи стала вiдома iнформацiя про змiну власникiв 
акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: влас-
ник акцiй – фізична особа, розмiр частки якого до змiни пакета акцiй ста-
новив 37,9912 % (16976 шт. простих іменних акцій), збільшив за рахунок 
купівлі свій пакет акцiй, пiсля чого розмiр частки акцiонера – фізичної осо-
би становить 70,6852 % (31585 шт. простих іменних акцiй).

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.
12.09.2017 

Шановні акціонери

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «пІвденноЄвропейСЬКа 

нерУХомІСтЬ»
(далі за текстом — «Товариство»)

1. 29 вересня 2017 року відбудуться позачергові загальні збори 
акціонерів Товариства за адресою: 04050, Україна, м. Київ, вул.  Гер-
цена, 10, каб. 420. Початок проведення позачергових загальних збо-
рів — об 11 год. 00 хв. 

2. Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних 
зборах розпочнеться о 10 год. 30 хв. та закінчиться о 10 год.  
50 хв.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у позачергових загальних зборах — 25 вересня 2017 року. 

4. До порядку денного позачергових загальних зборів включені 
наступні питання:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту проведення позачергових за-

гальних зборів акціонерів Товариства.
3. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів ак-

ціонерів Товариства.
4. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його 

ліквідації.
5. Про призначення ліквідаційної комісії та обрання голови лікві-

даційної комісії.
6. Припинення повноважень виконавчого органу Товариства у 

зв’язку з ліквідацією.
7. Затвердження порядку та строків проведення ліквідації Товари-

ства.
8. Про порядок та строки пред’явлення кредиторами своїх 

вимог.
5. Акціонери Товариства мають можливість до дати проведен-

ня позачергових загальних зборів ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
адресою: 04050, Україна, м. Київ, вул. Герцена, 10, каб. 420, у 
час та порядку, попередньо погоджених з Чепіль Ольгою Михай-
лівною за тел. (044) 206 2885.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхід-
но мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. 
Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або ін-
ший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у від-
повідності до вимог чинного законодавства.

51 Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті  
http://pen.emitents.net.ua/ua/.

директор  нікітіна о.о. 

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «плодоовоЧ.»

2. Код за ЄДРПОУ: 05528409
3. Місцезнаходження: м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, 04073
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 4301766
5. Електронна поштова адреса: plodoovoch@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 05528409.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства.
ІІ. текст повідомлення:

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства, що 
вiдбулися 06.09.2017р. прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного то-
вариства. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про 
юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 11.09.2017р. Повне найменування 
акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПЛОДООВОЧ». Повне найменування акцiонерного товариства 
пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛОДООВОЧ.».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством Голова правління Куліков владислав вікторович, 
12.09.2017р.
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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 товариство 
«ВЗП-2» 

2. Код за ЄДРПОУ: 25276677 
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, Смольна, 7 
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 258-79-45,  

(044) 258-79-45 
5. Електронна поштова адреса: cashpzp2@gmail.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://vzp.emitents.net.ua/ 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 
ІІ. текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів Товариства 08.09.2017 року прий-
нято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Това-
риства Мiнiна Геннадiя Михайловича. Підстава такого рішення: рішен-
ня Загальних зборів акціонерів Товариства від 08.09.2017 р. (Протокол 
від 08.09.2017 р.). У зв'язку з припиненням повноважень, як члена На-
глядової ради, припинено повноваження як Голови Наглядової ради. 
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді 
члена Наглядової ради Товариства (Голови Наглядової ради) 
з 23.04.2013 р.

Загальними зборами акціонерів Товариства 08.09.2017 року прий-
нято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Това-
риства Островерхової Людмили Миколаївни. Підстава такого рішення: 
рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 08.09.2017 р. (Про-
токол від 08.09.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа 
перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства 
з 29.04.2015 р.

Загальними зборами акціонерів Товариства 08.09.2017 року прий_
нято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Това-
риства Тiпкiної Тетяни Миколаївни. Підстава такого рішення: рішення 
Загальних зборів акціонерів Товариства від 08.09.2017 р. (Протокол від 
08.09.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала 
на посаді члена Наглядової ради Товариства з 29.04.2015 р.

Загальними зборами акціонерів Товариства 08.09.2017 року прий_
нято рішення обрати членом Наглядової ради Товариства, представ-
ника акціонера ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат», Мiнiна 
Геннадiя Михайловича. Підстава такого рішення: рішення Загальних 
зборів акціонерів Товариства від 08.09.2017 р. (Протокол від 
08.09.2017 р.). Термін, на який обрано: на 1 (один) рік. Згоди на роз-
криття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Това-
риства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: голо-
вний iнженер, керiвник.

Загальними зборами акціонерів Товариства 08.09.2017 року прий-
нято рішення обрати членом Наглядової ради Товариства, представ-
ника акціонера ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат», Остро-
верхову Людмилу Миколаївну. Підстава такого рішення: рішення 
Загальних зборів акціонерів Товариства від 08.09.2017 р. (Протокол від 
08.09.2017 р.). Термін, на який обрано: на 1 (один) рік. Згоди на роз-
криття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Това-
риства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: на-
чальник вiддiлу закупок.

Загальними зборами акціонерів Товариства 08.09.2017 року прийня-
то рішення обрати членом Наглядової ради Товариства, представника 
акціонера ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат», Тiпкiну Тетяну 
Миколаївну. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціоне-
рів Товариства від 08.09.2017 р. (Протокол від 08.09.2017 р.). Термін, 
на який обрано: на 1 (один) рік. Згоди на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелік по-
передніх посад за останні п'ять років: начальник вiддiлу закупок.

Наглядовою радою Товариства 08.09.2017 р. прийнято рішення об-
рати Головою Наглядової ради Товариства Мiнiна Геннадiя Михайло-
вича. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства 
від 08.09.2017 р. (Протокол від 08.09.2017 р.). Термін, на який обрано: 
на 1 (один) рік. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Перелік попередніх посад 
за останні п'ять років: головний iнженер, керiвник.

Загальними зборами акціонерів Товариства 08.09.2017 р. прийнято 
рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства 
Зарецької Олени Павлiвни. Підстава такого рішення: рішення Загаль-
них зборів акціонерів Товариства від 08.09.2017 р. (Протокол від 
08.09.2017 р.). У зв'язку з припиненням повноважень, як члена Реві-
зійної комісії, припинено повноваження як Голови Ревізійної комісії. 
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не нада-
но. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії (Голови 
Ревізійної комісії) Товариства з 29.04.2015 р. Акціями Товариства не во-
лодіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 08.09.2017 р. прийнято 
рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства 
Добротворської Свiтлани Сергiївни. Підстава такого рішення: рішення 
Загальних зборів акціонерів Товариства від 08.09.2017 р. (Протокол від 
08.09.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної 
комісії Товариства з 29.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 08.09.2017 р. прийнято 
рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства 
Мандича Iгора Вiкторовича. Підстава такого рішення: рішення Загаль-
них зборів акціонерів Товариства від 08.09.2017 р. (Протокол від 
08.09.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної 
комісії Товариства з 29.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 08.09.2017 р. прийнято 
рішення обрати членом Ревізійної комісії Товариства Кляцева Ігора 
Володимировича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів 
акціонерів Товариства від 08.09.2017 р. (Протокол від 08.09.2017 р.). 
Термін, на який обрано: на 1 (один) рік. Згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Пере-
лік попередніх посад за останні п'ять років: заступник фінансового 
директора.

Загальними зборами акціонерів Товариства 08.09.2017 р. прийнято 
рішення обрати членом Ревізійної комісії Товариства Банькову Майу 
Олександрівну. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів 
акціонерів Товариства від 08.09.2017 р. (Протокол від 08.09.2017 р.). 
Термін, на який обрано: на 1 (один) рік. Згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Пере-
лік попередніх посад за останні п'ять років: головний бухгалтер.

Загальними зборами акціонерів Товариства 08.09.2017 р. прийнято 
рішення обрати членом Ревізійної комісії Товариства Мандича Ігора 
Вікторовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціо-
нерів Товариства від 08.09.2017 р. (Протокол від 08.09.2017 р.). Термін, 
на який обрано: на 1 (один) рік. Згоди на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік 
попередніх посад за останні п'ять років: юрисконсульт.

Ревізійою комісією Товариства 08.09.2017 р. прийнято рішення об-
рати Головою Ревізійної комісії Товариства Мандича Ігора Вікторовича. 
Підстава такого рішення: рішення Ревізійної комісії Товариства від 
08.09.2017 р. (Протокол від 08.09.2017 р.). Термін, на який обрано: 
на 1 (один) рік. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад 
за останні п'ять років: юрисконсульт.

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

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

2. виконуючий обов'язки директора      Бандура а. м.  .09.2017

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «вЗп-2»
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 

«Мукачiвський завод будiвельної керамiки»,
2. Код за ЄДРПОУ: 00293580, 
3. Місцезнаходження: 89600, м.Мукачево, вул.Берегiвська-об’їзна, 

30, 
4. Міжміський код, телефон та факс: (03131) 2-30-56, (03131) 2-30-56, 
5. Електронна поштова адреса: budkeramika@emitents.net.ua, 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: budkeramika.emitents.net.ua, 
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Мукачiвський завод 

будiвельної керамiки» (протокол № 1 вiд 08.09.2017 р., у зв'язку 
з закiнченням термiну повноважень, припинено повноваження:

– голови наглядової ради Кошелi Василя Михайловича. На данiй посадi 
перебував з 27.04.2012 р. Володiє 3207400 акцiями, що становить 
96.284373 % статутного капiталу Товариства.

– члена наглядової ради Чорiй Василя Iвановича. На данiй посадi 
перебував з 27.04.2012 р. Володiє 464 акцiями, що становить 0.013929 % 
статутного капiталу Товариства.

– члена наглядової ради Кошелi Вiри Дмитрiвни. На данiй посадi пере-
бувала з 27.04.2012 р. Володiє 3810 акцiями, що становить 0.114374 % 
статутного капiталу Товариства.

– голови ревiзiйної комiсiї Товт Володимира Васильовича. На данiй 
посадi перебував з 27.04.2012 р. Акцiями товариства не володiє. Ревiзiйна 
комiсiя загальними зборами акцiонерiв не обиралася. На посаду члена 
Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Мукачiвський завод будiвельної керамiки» замiсть 
особи, якiй припинили повноваженння нiкого не призначено.

– члена ревiзiйної комiсiї Чорiй Юрiя Васильовича. На данiй посадi 
перебував з 27.04.2012 р. Володiє акцiями 63 шт., що складає 
0.001891 %статутного капiталу товариства. Ревiзiйна комiсiя загальними 
зборами акцiонерiв не обиралася. На посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ 
«Мукачiвський завод будiвельної керамiки» замiсть особи, якiй припинили 
повноваженння нiкого не призначено.

– члена ревiзiйної комiсiї Левко Йосипа Йосиповича. На данiй посадi 
перебував з 27.04.2012 р. Володiє акцiями 63 шт., що складає 0.001891 % 
статутного капiталу товариства. Ревiзiйна комiсiя загальними зборами 
акцiонерiв не обиралася. На посаду члена Ревiзiйної комiсiї 
ПрАТ «Мукачiвський завод будiвельної керамiки» замiсть особи, якiй при-
пинили повноваженння нiкого не призначено.

– Рiшенням наглядової ради (протокол № 3 вiд 08.09.2017 року) 
у зв'язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження 
директора ПАТ «Мукачiвський завод будiвельної керамiки» Кошелi 
Миколи Васильовича. На данiй посадi перебував з 27.04.2012 р. 
Володiє 42 акцiями, що становить 0.001261 % статутного капiталу 
Товариства.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 08.09.2017 р.) об-
рано:

– членом наглядової ради ПрАТ «Мукачiвський завод будiвельної 
керамiки» Турi Ольгу Дмитрiвну (згоди на розкриття паспортних даних 
не надано). Володiє 42 акцiями, що становить 0.001261 % статутного 
капiталу Товариства. Обiймала посади протягом останнiх п’яти рокiв: 
пенсiонерка. Термiн обранння – 3 роки.

– членом наглядової ради ПрАТ «Мукачiвський завод будiвельної 
керамiки» Чорiй Василя Iвановича (згоди на розкриття паспортних даних 
не надано). Володiє 464 акцiями, що становить 0.013929 % статутного 
капiталу Товариства. Обiймав посади протягом останнiх п’яти рокiв: член 
наглядової ради ПАТ «Мукачiвський завод будiвельної керамiки», 
пенсiонер. Термiн обранння – 3 роки.

– членом наглядової ради ПрАТ «Мукачiвський завод будiвельної 
керамiки» Кошелю Вiру Дмитрiвну. Володiє 3810 акцiями, що становить 
0.114374 % статутного капiталу Товариства. Обiймала посади протягом 
останнiх п’яти рокiв: член наглядової ради ПАТ «Мукачiвський завод 
будiвельної керамiки», бiблiотекарь в сш. м.Мукачево. Термiн обранння – 
3 роки. Рiшенням Наглядової ради (протокол № 3 вiд 08.09.2017 р.) Ко-
шеля Вiра Дмитрiвна обрана Головою наглядової ради ПрАТ «Мукачiвський 
завод будiвельної керамiки».

Рiшенням наглядової ради (протокол № 3 вiд 08.09.2017 р.) призна-
чено директором ПрАТ «Мукачiвський завод будiвельної керамiки» Коше-
лю Миколу Васильовича. Володiє 42 акцiями, що становить 0.001261 % 
статутного капiталу Товариства. Обiймав посади протягом останнiх п’яти 
рокiв: директор ПАТ «Мукачiвський завод будiвельної керамiки» Термiн 
обранння – 5 рокiв.

Вiдповiдно заяви Фiзер Юрiя Iвановича вiд 08.09.2017 р. звiльнено 
(за власним бажанням) з посади головного бухгалтера Фiзер Юрiя 
Iвановича. Акцiями товариства не володiє. Перебував на посадi 
з 01.03.2000 р.

Усі посадові особи не мають непогашеної судимості за корисливі i 
посадові злочини, та не надали згоди на розкриття паспортних да-
них.

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

директор  Кошеля микола васильович

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво  
«мУКаЧIвСЬКий Завод БУдIвелЬноЇ КерамIКи»

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 
товариСтво «дтеК днIпроенерГо»

2. Код за ЄДРПОУ-00130872
3. Місцезнаходження-69006, м. Запорiжжя, Запорiзька область,  

пр. Добролюбова 20
4. Міжміський код, телефон та факс-+38 062 389 40 76 +38 062 389 40 56
5. Електронна поштова адреса-FlerikTV@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-http://dniproenergo.ua
7. Вид особливої інформації-Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. текст повідомлення

11.09.2017 ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» (далi – Товариства) отримало 
вiд ORNEX LIMITED (ОРНЕКС ЛIМIТЕД) (iдентифiкацiйний код НЕ 362570, 
мiсцезнаходження: 28 Oktovriou, 377, SOBOH HOUSE, 1st floor, Neapoli, 
3107, Limassol, Cyprus) повiдомлення про набуття права власностi на знач-
ний контрольний та домiнуючий контрольний пакет акцiй Товариства.

Згiдно з зазначеним повiдомленням вiдбулася змiна власникiв акцiй, 
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку 
з чим пакет власника акцiй, що належав Державi України (в особi керуючо-
го рахунком Фонду державного майна України) став менше 10 вiдсоткiв го-
лосуючих акцiй Товариства.

Розмiр частки, що належав Державi України (в особi керуючого рахун-
ком Фонду державного майна України) в загальнiй кiлькостi акцiй:

- до змiн становив 25,0000 %;
- пiсля змiн становить 0,0000 %
Розмiр частки, що належав Державi України (в особi керуючого рахун-

ком Фонду державного майна України) в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй Товариства до i пiсля змiни розмiру пакета акцiй Товариству не 
вiдомий.

11.09.2017 ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» (далi – Товариства) отримало 
вiд ORNEX LIMITED (ОРНЕКС ЛIМIТЕД) (iдентифiкацiйний код НЕ 362570, 
мiсцезнаходження: 28 Oktovriou, 377, SOBOH HOUSE, 1st floor, Neapoli, 
3107, Limassol, Cyprus) повiдомлення про набуття права власностi на зна-
чний контрольний та домiнуючий контрольний пакет акцiй Товариства.

Згiдно з зазначеним повiдомленням вiдбулася змiна власникiв акцiй, 
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку 
з чим пакет власника акцiй, що належить ORNEX LIMITED (ОРНЕКС 
ЛIМIТЕД) збiльшився та становить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 
Товариства.

Розмiр частки, що належить ORNEX LIMITED (ОРНЕКС ЛIМIТЕД) в 
загальнiй кiлькостi акцiй:

- до змiн становив 0,0000 %;
- пiсля змiн становить 25,0000 %
Розмiр частки, що належить ORNEX LIMITED (ОРНЕКС ЛIМIТЕД) в 

загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства до i пiсля змiни розмiру 
пакета акцiй Товариству не вiдомий.

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- - -Венцель Iгор 
Едвардович 11.09.2017
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «КРЕА-

ТИВ ГРУП». 2. Код за ЄДРПОУ: 34374903. 3. Місцезнаходження: 01032 
місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 75. 4. Міжміський код, телефон та 
факс: (044)3900455, (044)3900445. 5. Електронна поштова адреса:   
mail@creativegroup.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: creativegroup.kr.ua. 
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сер-
тифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу поса-
дових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
Припинено повноваження Голови Правління ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» 

Капустяна Григорія Васильовича з 08.09.2017 року згідно рішення Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» (Протокол №11 від 08.09.2017 року), 
у зв`язку із призначенням Ліквідаційної комісії..

Капустян Г.В. був обраним вперше на посаду Голови Правління 
ПАТ «КРЕА ТИВ ГРУП» 21 серпня 2015 року Наглядовою Радою ПАТ «КРЕА-
ТИВ ГРУП» (Протокол №32) . Посадова особа не надала згоду на розкрит-
тя паспортних даних, не володіє акціями емітента, непогашена судимість за 
корисливі та посадові злочини відсутня. Припинено повноваження Заступ-
ника Голови Правління ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» Єзерського Андрія Анатолі-
йовича з 08.09.2017 року згідно рішення Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» (Протокол №11 від 08.09.2017 року), у зв`язку із при-
значенням Ліквідаційної комісії. Єзерський А.А. був обраним вперше на 
посаду Голови Правління ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» 21 серпня 2015 року На-
глядовою Радою ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» (Протокол №32). Посадова особа 
не надала згоду на розкриття паспортних даних, не володіє акціями емітен-
та, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. При-
пинено повноваження Члена Правління ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» Чонбашева 
Нурбєка Чоробековича з 08.09.2017 року згідно рішення Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» (Протокол №11 від 08.09.2017 року), у 
зв`язку із призначенням Ліквідаційної комісії. Чонбашев Н.Ч. був обраним 
вперше на посаду Члена Правління ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» 21 серпня 2015 
року Наглядовою Радою ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» (Протокол №32) . Посадова 
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних, не володіє акціями 
емітента, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. 
Припинено повноваження Члена Правління ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» Буряк 
Ольги Сергіївни з 08.09.2017 року згідно рішення Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» (Протокол №11 від 08.09.2017 року), у зв`язку із 
призначенням Ліквідаційної комісії. Буряк О.С. була обрана вперше на по-
саду Члена Правління ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» 21 серпня 2015 року Нагля-
довою Радою ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» (Протокол №32) . Посадова особа не 
надала згоду на розкриття паспортних даних, не володіє акціями емітента, 
непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Припине-
но повноваження Члена Правління ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» Коваль Катерини 
Сергіївни з 08.09.2017 року згідно рішення Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» (Протокол №11 від 08.09.2017 року), у зв`язку із при-
значенням Ліквідаційної комісії. Коваль К.С. була обрана вперше на посаду 
Члена Правління ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» 31 травня 2017 року Наглядовою 
Радою ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» (Протокол №43). Посадова особа не надала 
згоду на розкриття паспортних даних, не володіє акціями емітента, непо-
гашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Припинено 
повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» Токтомуше-
ва Рисбєка Чоробековича з 08.09.2017 року згідно рішення Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» (Протокол №11 від 08.09.2017 року), у 
зв`язку із призначенням Ліквідаційної комісії. Токтомушев Р.Ч. був обраним 
вперше на посаду Голови Наглядової ради ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» 05.10.2015 
року рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №7) , та 
переобраний 28.04.2017 року на строк до Річних загальних зборів Товари-

ства, які відбудуться у 2018 році. Посадова особа не надала згоду на роз-
криття паспортних даних, не володіє акціями емітента, непогашена судимість 
за корисливі та посадові злочини відсутня. Припинено повноваження Голо-
ви Наглядової ради ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» Сергеєвої Наталії Володимирів-
ни з 08.09.2017 року згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕА-
ТИВ ГРУП» (Протокол №11 від 08.09.2017 року), у зв`язку із призначенням 
Ліквідаційної комісії. Сергеєва Н.В. була обрана вперше на посаду члена 
Наглядової ради ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» 05.10.2015 року рішенням Загаль-
них зборів акціонерів Товариства (Протокол №7), та переобрана 28.04.2017 
року на строк до Річних загальних зборів Товариства, які відбудуться у 2018 
році. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних, не 
володіє акціями емітента, непогашена судимість за корисливі та посадові 
злочини відсутня. Припинено повноваження Члена Наглядової ради 
ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» Айжулова Ануара Турсуновича з 08.09.2017 року 
згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» (Протокол 
№11 від 08.09.2017 року), у зв`язку із призначенням Ліквідаційної комісії. 
Айжулов А.Т. був обраним вперше на посаду члена Наглядової ради 
ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» 05.10.2015 року рішенням Загальних зборів акціоне-
рів Товариства (Протокол №7) , та переобраний 28.04.2017 року на строк 
до Річних загальних зборів Товариства, які відбудуться у 2018 році. Поса-
дова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних, не володіє 
акціями емітента, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини 
відсутня. Обрано Голову ліквідаційної комісії ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» Свис-
тунова Дениса Вікторовича з 08.09.2017 року згідно рішення Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» (Протокол №11 від 08.09.2017 року), 
у зв`язку із прийняттям рішення про припинення ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» 
шляхом його ліквідації. Строк на який призначено посадову особу - без-
строково. Акціїї або частка у статутному капіталі емітента у посадової осо-
би відсутні. Посадова особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних 
(персональних) даних. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Посади, які обіймала посадова особа про-
тягом останніх п`яти років: начальник Відділу представництва та судового 
захисту регіональної мережі Управління юридичного супроводження та вза-
ємодії із зовнішніми структурами Департаменту по роботі з проблемними 
кредитами, директор департаменту правового забезпечення діяльності під-
приємства. Обрано члена ліквідаційної комісії ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» Пипко 
Руслана Петровича з 08.09.2017 року згідно рішення Загальних зборів ак-
ціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» (Протокол №11 від 08.09.2017 року), у зв`язку 
із прийняттям рішення про припинення ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» шляхом його 
ліквідації. Строк на який призначено посадову особу - безстроково. Акціїї 
або частка у статутному капіталі емітента у посадової особи відсутні. По-
садова особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних (персональних) 
даних. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 
п`яти років: головний юрисконсульт юридичного відділу, начальник управ-
ління аналітичної роботи з проблемними активами, начальник управління 
супроводження стягнення боргів, заступник директора департаменту право-
вого забезпечення діяльності підприємства. Обрано члена ліквідаційної 
комісії ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» Плєшкова Дмитра Вікторовича з 08.09.2017 
року згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» 
(Протокол №11 від 08.09.2017 року), у зв`язку із прийняттям рішення про 
припинення ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» шляхом його ліквідації. Строк на який 
призначено посадову особу - безстроково. Акціїї або частка у статутному 
капіталі емітента у посадової особи відсутні. Посадова особа не надала 
згоду на розкриття своїх паспортних (персональних) даних. Посадова особа 
не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, 
які обіймала посадова особа протягом останніх п`яти років: секретар судо-
вого засідання, інспектор податкової та митної справи, менеджер із зв`язків 
з громадськістю.

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

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

2. Голова ліквідаційної комісії  Свистунов д.в. 11.09.2017

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «Креатив ГрУп»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

І.Загальні відомості: 
1.Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 

товариСтво «УКренерГоБУдмеХанIЗацIя». 2. Код 
за ЄДРПОУ: 04630672. 3. Місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишго-
родський район, мiсто Вишгород, ПРОМИСЛОВА, будинок 4. 4. Міжміський 
код, телефон та факс: 04496 54371 0449651807. 5. Електронна поштова 
адреса: iryna@romex.kiev.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: 04630672.
smida.gov.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціо-
нерного товариства. 

II.текст повідомлення: Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до 
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 11 вересня 2017 року. 
Дата прийняття рiшення: 07.09.2017 року. Найменування уповноваженого 
органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: рiчнi загальнi збори 
акцiонерiв. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ». 
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ». 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Найменування посади Директор Багмут Едуард 
Геннадiйович. Дата: 12.09.2017 року.
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Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів 
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

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 аКцIонерне то-

вариСтво «СтраХова КомпанIя «УКрIнСтраХ»
2. Код за ЄДРПОУ 31170499
3. Місцезнаходження 76018, мiстоIвано-Франкiвськ, вулиця Промисло-

ва, 29
4. Міжміський код, телефон та факс (0342)777667
5. Електронна поштова адреса ukrinsrahsk@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://ukrinstrah.net.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Відомос-
ті про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Укрiнстрах» 

(ЄДРПОУ 31170499) повiдомляє, що згiдноРiшенняЗасiдання Наглядової 
Ради ПрАТ «СК «Укрiнстрах» (протокол № 1 вiд 08.09.2017) звiльнено Голову 
ПравлiнняСкороходовуЮлiюIгорiвну з 08.09.2017 р. Скороходова Ю.I. (непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статут-
ному капiталiемiтента не має, згоди на розголошення паспортних даних не 
надано) перебувала на посадi з 12.03.2013 р. Особа довгий час займала по-
сади Заступника Голови Правління та Голови Правління Товариства.

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Укрiнстрах» 
(ЄДРПОУ 31170499) повiдомляє, що згiдноРiшенняЗасiдання Наглядової 
Ради ПрАТ «СК «Укрiнстрах» (протокол № 1 вiд 08.09.2017, та наказу 
№3-к вiд 08.09.2017р.) призначено Перцовську Олену Сергiївну Головою 
Правлiння з 11.09.2017 р. на невизначений термiн.

Призначена посадова особа Перцовська О.С. згоди на розголошення 
паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Акцiямиемiтента не володiє. До даного часу має 
значний досвiд роботи в бухгалтерiї, а також досвiд робити Головним бух-
галтером на фiнансових ринках.

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Укрiнстрах» 
(ЄДРПОУ 31170499) повiдомляє, що згiдноРiшенняЗасiдання Наглядової 
Ради ПрАТ «СК «Укрiнстрах» (протокол № 1 вiд 08.09.2017р.) Головою На-
глядової Ради обрано Нечая Володимира Миколайовича з 08.09.2017 р. на 
невизначений термiн.

Призначена посадова особа згоди на розголошення паспортних даних 
не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Акцiямиемiтента не володiє. До даного часу має значний досвiд ро-
боти виконання обовязкiв члена Наглядової Ради Товариства.

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

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

2. Голова Правління _________ 
(підпис)

Перцовська О.С. 
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.09.2017 
(дата)

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

тю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 

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

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

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

Правлінням Національного банку України 07 вересня 2017 року прий-
нято рішення про погодження призначення Панченка Євгена Анатолійови-
ча на посаду Голови Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (електронне повідо-
млення Департаменту ліцензування Національного банку України від 
07.09.2017 № 27-0005/62122). У відповідності до зазначеного рішення,  
11 вересня 2017 року Панченко Євген Анатолійович заступив на посаду 
Голови Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», згідно наказу № 197-Ктр від  
11 вересня 2017 року та Протоколу засідання Спостережної ради  
ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 24.07.2017 року № 124.

Панченко Є.А. часткою у статутному капіталі емітента не володіє, не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. 

Протягом останніх п’яти років Панченко Є.А. займав такі посади: Націо-
нальний банк України – старший економіст відділу нагляду за державними 
та системноважливими банками першого управління нагляду Департаменту 
банківського нагляду, старший фахівець відділу нагляду за великими банка-
ми управління нагляду за великими банками Департаменту банківського на-
гляду, старший фахівець відділу нагляду за діяльністю банків 2-ої групи 
управління нагляду за банками 1 та 2 групи Департаменту пруденційного 
нагляду Генерального департаменту банківського нагляду, головний фахі-
вець відділу нагляду за діяльністю банків 2-ої групи управління нагляду за 
банками 1 та 2 групи Департаменту пруденційного нагляду Генерального де-
партаменту банківського нагляду; ПАТ «КБ «УФС» - начальник управління 
активних і документарних операцій відділення «Київська обласна дирекція 
ПАТ «КБ «УФС»; ПАТ «Аграрний комерційний банк» - начальник управління 
кредитування. Особу призначено на строк до припинення повноважень.

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

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

2.
Голова Правління Панченко Є.А.

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

(дата) 

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Кiровоградолiя». 2. Код за ЄДРПОУ: 00373869. 3. Місцезнаходження: 
25013, м. Кiровоград, вул. Урожайна, 30. 4. Міжміський код, телефон та 
факс: (0522) 390-128, 245-978. 5. Електронна поштова адреса:  
r.uschapovsky@kernel.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації:  
http://kirovogradoliya.pat.ua/. 7.Вид особливої інформації: прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. текст повідомлення
11.09.2017 наглядовою радою ПАТ «Кіровоградолія» (протокол №б/н 

вiд 11.09.2017) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме: договору про надання послуг по прийманню, 

переробці насіння соняшника та видачі продуктів переробки мiж 
ПАТ  «Кіровоградолія» та ТОВ «Кернел-Трейд», який був схвалений (по-
передньо) загальними зборами (протокол №б/н вiд 21.04.2017). Ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину: 250 000 тис.грн., 
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 410 665 тис.грн., спiввiдношення ринкової вартостi майна або 
послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi: 60,88 %. Додатковi критерiї для 
вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законо-
давством, Статутом ПАТ «Кіровоградолія» не передбаченi. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. В.о.директора Братуняк О. Ф. 11.09.2017

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«КIровоГрадолIя»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №173, 13 вересня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

20

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

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво 
"СтраХова КомпанIя 
"дIм СтраХУвання"

2. Код за ЄДРПОУ 21870998
3. Місцезнаходження 49000 м. Днiпро вул. Короленко, 

будинок 21
4. Міжміський код, телефон та факс 0567265414 0567265414
5. Електронна поштова адреса corporate@idim.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.idim.com.ua/

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
Посадову особу Заступника Генерального директора з комунiкацiй Авдєє-

ва Антона Анатолiйовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття ) 
звiльнено з посади 08.09.2017р., володiє 0 акцiями, що складає 0 % статутного 
капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в ста-
тутному капiталi емiтента в грошовому виглядi становить 0 грн.; на посадi осо-
ба перебувала 1 рiк 5 мiсяцiв ; непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення – Наглядова радаТова-
риства, причина прийняття цього рiшення: за угодою сторiн; пiдстави: Прото-
кол Наглядової ради Товариства № 5/7 вiд 08.09.2017р.

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

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

2. Найменування посади Маленко Роман Iгоревич
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2017.09.08

(дата)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ство "Пологiвський 
олiйноекстракцiйний завод"

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

Пологiвський р-н, м. Пологи 
вул. Ломоносова, 36

4. Міжміський код, телефон 
та факс

06165, 2-37-22 2-30-21

5. Електронна поштова 
адреса

l.hizhnya@mezpology.zp.ua

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

http://mezpology.zp.ua/

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 11.09.2017 р. Закарлюку 

Олега Васильовича обрано (призначено) Головою Правлiння. Згоди 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунту-
вання змiн): обрання у звязку iз закiнченням 15.09.2017 року строку по-
вноважень чинного складу Правлiння. Строк, на який призначено особу - 
з 16.09.2017 року до 15.09.2018 року (включно). Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор, голова правлiння. Не 
володiє пакетом акцiй Товариства (часткою в статутному капiталi Товари-
ства).

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 11.09.2017 р. Кравинського 
Дмитра Григоровича обрано (призначено) членом Правлiння. Згоди 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтуван-
ня змiн): обрання у звязку iз закiнченням 15.09.2017 року строку повнова-
жень чинного складу Правлiння. Строк, на який призначено особу - з 
16.09.2017 року до 15.09.2018 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор по закупкам, директор 
комерцiйний, голова правлiння, член правлiння. Не володiє пакетом акцiй 
Товариства (часткою в статутному капiталi Товариства).

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 11.09.2017 р. Шкабарню 
Вiталiя Вiкторовича обрано (призначено) членом Правлiння. Згоди 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунту-
вання змiн): обрання у звязку iз закiнченням 15.09.2017 року строку по-
вноважень чинного складу Правлiння. Строк, на який призначено особу - 
з 16.09.2017 року до 15.09.2018 року (включно). Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний iнженер, начальник 
управлiння з приймання та пiдготовки до переробки насiння соняшника, 
член правлiння. Володiє 0,0006% акцiй Товариства (часткою в статутному 
капiталi Товариства).

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 11.09.2017 р. Крилова Дени-
са Валерiйовича обрано (призначено) членом Правлiння. Згоди фiзичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): об-
рання у звязку iз закiнченням 15.09.2017 року строку повноважень чинного 
складу Правлiння. Строк, на який призначено особу - з 16.09.2017 року до 
15.09.2018 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: генеральний директор, член правлiння. Володiє 
0,0884% акцiй Товариства (часткою в статутному капiталi Товариства).

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

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

2. Найменування посади Закарлюка Олег Васильович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.09.12
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво 
“полоГIвСЬКий олIйноеКСтраКцIйний Завод”

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

приватне аКцIонерне 
товариСтво "новопо-
КровСЬКий Завод ЗалIЗо-
БетонниХ КонСтрУКцIй"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

30614042

3. Місцезнаходження емітента 63523 Харкiвська обл., Чугуївський р-н, 
смт. Новопокровка вул. Островського, 10

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

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

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

npzzbk@ft.net.ua

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

www.npzzbk.nr-avers.com.ua

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

Посадова особа Директор Грiдiна Світлана Василівна (паспорт: серiя 
ММ номер 903809 виданий Чугуївським РВ УМВС України в Харкiвськiй 
області, 12.03.2001р.) припинено повноваження 08.09.2017р. на підставі 
рішення засідання Наглядової ради (Протокол № б/н вiд 08.09.2017р.) у 
зв’язку iз закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливі та по-
садові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 
з 09.09.2016 року. 

Посадова особа Директор Грiдiна Свiтлана Василiвна (паспорт: серiя ММ 
номер 903809 виданий Чугуївським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi, 
12.03.2001р.) обрана на посаду 08.09.2017р. рішенням засідання Наглядо-
вої ради (Протокол № б/н вiд 08.09.2017р.) термiном на 1 рiк. Часткою в 
статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років обіймала 
посади: директор ПрАТ «НПЗЗБК».

директор ____________ Грiдiна Світлана василівна
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рынок акций Украины завершил торги в 
понедельник снижением

Фондовый рынок Украины завершил торги в понедель-
ник снижением биржевых индексов: индикатор «Украин-
ской биржи» (УБ) просел на 0,29% - до 1133,2 пункта, 
индекс ПФТС – на 0,05%, до 291,26 пункта.

Объем торгов на УБ составил 7,2 млн грн и почти весь 
был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 9,8 млн грн, в том 
числе акциями – 0,3 млн грн.

Среди индексных акций УБ наиболее сильно упали 
в стоимости бумаги «Мотор Сичи» (-4,67%),  
«Центрэнерго» (-1,06%) и Райффайзен Банка Аваль 
(-0,86%).

Выросли в цене только акции «Укрнафты» (+0,89%).
На ПФТС сделки прошли с акциями «Мотор Сичи» 

(-0,23%) и «Центрэнерго» (-0,09%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 

понедельник снизился на 0,43% - до 581,25 пункта при 
объеме торгов 5,7 млн злотых (41 млн грн).

В «индексной корзине» больше всех подешевели бу-
маги Coal Energy (-3,75%), «Агротона» (-2,86%) и «Астар-
ты» (-1,62%).

Выросли в цене только акции «Кернела» (+0,73%).

Кабмин рассмотрит проект  
госбюджета-2018 в пятницу –  

премьер-министр
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заяв-

ляет, что проект государственного бюджета на 2018 год 
будет представлен на заседании правительства в пятни-
цу, 15 сентября.

«В этом году 15 сентября правительство одобрит про-
ект бюджета на 2018 год и подаст его в парламент», - 
сказал он на брифинге после ознакомления с отчетом по 
выполнению капитального ремонта участка дороги Н-01 
Киев-Знаменка во вторник.

Премьер отметил, что приоритетами госбюджета бу-
дет продолжение строительства дорог и продолжение 
реформ.

товариСтво З оБмеЖеноЮ вІдповІ-
далЬнІСтЮ «вІейБІ лІЗинГ», відповідно до прос-
пекту емісії облігацій, 07.09.2017 прийняло рішення про встанов-
лення відсоткової ставки по облігаціям серії «В» на двадцять 
п’ятий - двадцять восьмий відсоткові періоди у розмірі 18% (ві-
сімнадцять відсотків річних).

приватне  
аКцІонерне товариСтво  

аУдиторСЬКа фІрма «де вІЗУ»
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 

Аудиторська фірма «Де Візу» 
2. Код за ЄДРПОУ: 22917414
3. Місцезнаходження: 01001 Київ, Малопідвальна , 10, оф.11
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-279-00-00, 

044-279-40-00
5. Електронна поштова адреса: www.devisu.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.devisu.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні па-

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

ІІ. текст повідомлення 
Лавренко Тетяна Миколаївна призначена на посаду головного 

бухгалтера наказом В.о. Генерального директора ПрАТ АФ «Де Візу» 
№49-К/П від 11.09.2017. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Призначена на посаду безстроково. Не володіє 
пакетом акцій в статутному капіталі. Згоди на розкриття паспортних 
даних фізичною особою не надано. Протягом останніх п'яти років 
обій мала посаду головного бухгалтера КП «Сумське міське БТІ».

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

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

2. в.о. Генерального директора  Іващенко в.п.
11.09.2017

пУБлІЧне  
аКцІонерне товариСтво  

«Креатив ГрУп»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

«КРЕАТИВ ГРУП». 
2. Код за ЄДРПОУ: 34374903. 
3. Місцезнаходження: 01032 місто Київ, вулиця Жилянська, буди-

нок 75. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)3900455, (044)3900445. 
5. Електронна поштова адреса: mail@creativegroup.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: creativegroup.kr.ua. 
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про припинення 
емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

ІІ. текст повідомлення 
08 вересня 2017 року Загальні збори акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» 

прийняли рішення припинити ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» шляхом його ліквіда-
ції на підставі ч. 3 ст. 155 ЦК України із наступними підсумками голосуван-
ня: «за» 7 929 000 голосів (99,8740%), «не приймали участь» 10 000 голо-
сів (0,1260%). У емітента наявні кредитори. Вартість чистих активів «-» 
125 945 тис.грн., сума активів 22 463 тис.грн., сума зобов'язань 
148 408 тис. грн., розмір статутного капіталу 2 050 тис. грн. за даними 
річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком (звітом), 
за 2016 рік. Станом на 31.12.2016 рік не достатньо активів емітента для 
розрахунку за його зобов'язаннями.

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

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

2. Голова ліквідаційної комісії.  Свистунов д.в. 11.09.2017

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815

НОВИНИ
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По его словам, в рамках реформы финансирование 
здравоохранения в 2018 году будет увеличено на  
10 млрд грн.

Как сообщалось, согласно Бюджетному кодексу пра-
вительство должно подавать проект госбюджета на сле-
дующий год до 15 сентября.

фонд гарантирования вкладов  
на минувшей неделе реализовал активы  

39 банков-банкротов на сумму  
99,57 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 
(ФГВФЛ) на минувшей неделе реализовал активы  
39 банков, находящихся под его управлением, на сумму 
99,57 млн грн, сообщил ФГВФЛ на веб-сайте.

Согласно сообщению, в частности, было привлечено 
28,72 млн грн в результате проведения аукционов по ре-
ализации прав требования по кредитам, 70,13 млн грн  – 
по продаже основных средств.

При этом состоялись аукционы по продаже прав тре-
бования по кредитам Фидобанка на сумму 4,58 млн грн, 
ВБР - на 2,45 млн грн, Брокбизнесбанка – на 0,92 млн 
грн, банка «Киевская Русь» – на 0,87 млн грн, ВиЭйБи 
Банка – на 0,84 млн грн, Имэксбанка - на 0,46 млн грн, 
банка «Демарк» - на 0,41 млн грн, Украинского Бизнес 
Банка – на 0,24 млн грн, Актив-Банка – на 0,10 млн грн.

Основные средства банка «Хрещатик» были проданы 
за 11,65 млн грн, банка «Михайловский» – за 2,7 млн грн, 
Городского коммерческого банка – за 0,71 млн грн, Уни-
комбанка – за 0,45 млн грн, «Фортуна-Банка» – за  
0,39 млн грн, Легбанка – за 0,31 млн грн, Авант-банка - 
за 0,03 млн грн.

Права требования по кредитам и основные средства 
банка банка «Форум» были реализованы на сумму  
39,67 млн грн, банка «Финансы и Кредит» - на 27,67 млн 
грн, Укргазпромбанка– на 1,41 млн грн, Дельта банка– на 
1,22 млн грн, банка «Камбио»– на 1,31 млн грн, Пивден-
комбанка– на 0,32 млн грн, Захидинкомбанка – на  
0,17 млн грн.

ФГВФЛ на текущей неделе выставил на продажу акти-
вы 68 банков, находящихся в стадии ликвидации, на об-
щую сумму 20,744 млрд грн.

регулятор рынка деривативов СШа может 
внести изменения в операции со свопами

Комиссия по срочной фьючерсной торговле сырьевы-
ми товарами (CFTC), основной регулятор рынка произ-
водных финансовых инструментов в США, рассматрива-
ет возможность реформы в сфере операций со свопами, 
заявил Financial Times новый председатель комиссии 
Крис Джанкарло.

К.Джанкарло был утвержден на этом посту Сенатом 
США в августе. За последние недели в составе CFTC 
появилось еще два новых члена, и впервые с 2015 года 
заняты четыре места в комиссии из пяти.

Президент США Дональд Трамп обещал смягчить ре-
гулирование финансовой отрасли, в том числе положе-
ний закона Додда-Фрэнка о финансовой реформе, при-
нятого в 2010 году и касающегося в том числе рынка 
деривативов.

«Моя позиция в отношении этих рынков не изменится 
в одночасье, поскольку я был назначен и президентом 
Трампом, и президентом Обамой», - заявил FT К.Джан-
карло. Он вошел в состав комиссии при предыдущем 
президенте США, в 2014 году. Ранее он работал в бро-
керской фирме GFI.

Реформа так называемых «своповых бирж» (swap 
execution facility, SEF), предусмотренная законом Додда-
Фрэнка, долгое время была приоритетом для нового гла-
вы CFTC. Он считает, что комиссия ошиблась, когда смо-
делировала новые правила для SEF на основе норм о 
фьючерсных биржах, и это отрицательно сказалось на 
рынке свопов.

К.Джанкарло рассчитывает вернуться к теме SEF в 
2018 году, когда комиссия сможет собраться в полном 
составе. До этого момента может произойти еще одно 
существенное изменение: США должны согласиться с 
тем, что их правила торговли свопами будут в целом со-
ответствовать новым нормам ЕС для этого рынка. В та-
ком случае американские трейдеры и банки смогут ис-
пользовать европейские площадки для торговли 
свопами.

По словам К.Джанкарло, международные положения 
о реформе рынка свопов, согласованные в 2009 году 
для предотвращения следующего финансового кризиса, 
«не требуют идентичных правил, они предполагают по-
следовательное нормотворчество». Он рассчитывает 
согласовать правила, не идентичные, но аналогичные 
европейским, но опасается, что и с этим могут возник-
нуть проблемы.

Базовая инфляция в великобритании  
в августе ускорилась до 2,7% –  

максимума с 2011г
Потребительские цены в Великобритании в августе 

2017 года выросли на 0,6% относительно предыдущего 
месяца и на 2,9% в годовом выражении, свидетельству-
ют данные Национального статистического управления 
(ONS) страны.

Эксперты, опрошенные Dow Jones, в среднем ожида-
ли повышения показателей на 0,5% и 2,8%.

Базовая инфляция (индекс CPI Core), не учитываю-
щая цены на продукты питания, алкоголь, табак и энер-
гоносители, в августе составила 2,7%, став максималь-
ной с 2011 года.

В июле потребительские цены в Великобритании сни-
зились на 0,1% относительно предыдущего месяца и вы-
росли на 2,6% в годовом выражении. Индекс CPI Core в 
июле увеличился на 2,4%.

Усилению инфляции в Великобритании в августе спо-
собствовал максимальный почти за три десятилетия 
рост цен на одежду и обувь - 2,4% относительно преды-
дущего месяца и 4,6% в годовом выражении.

В статуправлении отмечают, что такая ситуация свя-
зана с ослаблением фунта стерлингов, который толка-
ет вверх стоимость импорта. Фунт подешевел на 11% с 
момента выхода Великобритании из ЕС в июне 2016 
года.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки 
в августе не изменились по сравнению с предыдущим 
месяцем и выросли на 2,1% в годовом выражении, стои-
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мость алкоголя и табачных изделий увеличилась соот-
ветственно на 0,1% и 4,5%.

Розничные цены (индекс RPI) выросли в прошлом ме-
сяце на 3,9% в годовом выражении и на 0,7% относи-
тельно июля. Именно индекс RPI используется британ-
скими работодателями при ведении переговоров о 
зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связа-
на с учетом затрат на жилье в RPI, а также разными ве-
сами авиатарифов, страхования и цен на бензин.

Инфляция в Великобритании превышает целевой 
уровень Банка Англии, составляющий 2%, с февраля те-
кущего года.

Также ONS сообщило во вторник, что темпы роста цен 
на жилье в Великобритании в июле текущего года соста-
вили 5,1% в годовом выражении, как и месяцем ранее.

При подготовке раздела «Новости»  
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АТП-1 9
2. ПРАТ АТП-1 9
3. ПРАТ АФ «ДЕ ВІЗУ» 21
4. ПРАТ БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 5
5. БУСЬКЕ ПРАТ «АГРОСЕРВІС» 14
6. ПАТ ВЕРНУМ БАНК 19
7. ПАТ ВЗП-2 7
8. ПАТ ВЗП-2 15
9. ПАТ ВЗП-2 16

10. ТОВ ВІЕЙБІ ЛІЗИНГ 21
11. ПАТ ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО 17
12. ПАТ ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО 5
13. ПАТ ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО 6
14. ПАТ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО 8
15. ПРАТ ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ 8
16. ПАТ КАРЛІВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 12
17. ПРАТ КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ЛІСОВА КАЗКА» 11
18. ПАТ КИЇВЕНЕРГО 9
19. ПАТ КІРОВОГРАДОЛІЯ 19
20. ТОВ КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ 4
21. ПАТ КРЕАТИВ ГРУП 18
22. ПАТ КРЕАТИВ ГРУП 21
23. ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 14
24. ПРАТ ЛУГА 15
25. ПРАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА 4
26. ПАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ 17
27. ПРАТ НОВОПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 20
28. ПАТ ОПТОВО-ВИРОБНИЧОЇ ТОРГІВЛІ ОПТВИРОБТОРГ 13
29. ПВНЗІФ «ФАВОРИТ» ТОВ «КУА «ФРЕСКО» 12
30. ПРАТ ПІВДЕННОЄВРОПЕЙСЬКА НЕРУХОМІСТЬ 15
31. ПРАТ ПЛАСТ 7
32. АТ ПЛОДООВОЧ. 15
33. ПАТ ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ 11
34. ПРАТ ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 20
35. ПРАТ СКІФ 6
36. ПАТ СПЕКТР МХП 8
37. ПАТ СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 11
38. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ» 20
39. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРІНСТРАХ» 19
40. ПРАТ ТАКО 13
41. ПРАТ ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 14
42. ПАТ ТУРБОАТОМ 5
43. ПАТ УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 18
44. ФІРМА «Т.М.М.» - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 6
45. ФІРМА «Т.М.М.» - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 6
46. ПРАТ ХАРКІВОБЛБУДТРАНС 11
47. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНІКА» 4
48. ПАТ ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО 9
49. ПАТ ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО 10
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Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
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12.09.2017 р. 
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