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

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК».
2. Код за ЄДРПОУ – 01373298. 3. Місцезнаходження – 02093 , м. Київ, 

вул. Бориспільська, буд. 11. 4. Міжміський код, телефон та факс –  
(044) 566-23-18, (044) 566-23-18. 5. Електронна поштова адреса – dzzbk@
dzzbk.kiev.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття Інформації – http://dzzbk.com.ua. 7. Вид 
особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю 
відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Прийняття рі-
шення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 від-
сотків статутного капіталу

ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що пере-

вищує 10 відсотків статутного капіталу: 26.06.2017 року. 
Назва органу, що прийняв таке рішення: Наглядова рада ПАТ «ДАРНИЦЬ-

КИЙ ЗАВОД ЗБК» (протокол № 2606/1 засідання Наглядової ради ПАТ «ДАР-
НИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» (далі – Товариство) від 26.06.2017 року). 

Вид, тип цінних паперів: облігації підприємства відсоткові, іменні, звичайні 
(незабезпечені) серії М. Кількість цінних паперів: 30 000 штук. Сума цінних 
паперів: 30 000 000,00 гривень. Спосіб розміщення цінних паперів (публічний, 
приватний): приватний. 

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів 
(крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номі-
нальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які 
знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття 
цього рішення: 138,226%. 

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщу-
ються: власники облігацій мають право з урахуванням умов розміщення: – 
отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановлені 
строки; – подавати облігації Емітенту для викупу, відповідно до умов розміщен-
ня; – здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству, з 
урахуванням умов розміщення. Особи, які є власниками облігацій, набувають 
вище перелічених прав із моменту зарахування облігацій на їх рахунки у цінних 
паперах у депозитарних установах. Власники облігацій не мають права брати 
участь в управлінні Емітентом. 

Спосіб оплати цінних паперів: оплата за облігації здійснюється грошовими 
коштами в національній валюті України – гривні. Продаж протягом всього тер-
міну укладання договорів з першими власниками відповідної серії відбувати-
меться за номінальною вартістю. Облігації оплачуються інвесторами виключно 
грошовими коштами у розмірах та в терміни, передбачені договорами купівлі-
продажу облігацій, але не пізніше дня, що передує дню затвердження резуль-
татів укладання договорів з першими власниками та результатів розміщення 
облігацій Наглядовою Радою Товариства.

Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих 
коштів: 70 % ресурсів, залучених від продажу облігацій, Емітент планує вико-
ристати для закупівлі матеріалів, 29 % ресурсів, залучених від продажу обліга-
цій, – для оплати обладнання та устаткування, 1% – для оплати робіт, необхід-
них для збільшення обсягів виробництва та розширення асортименту 
продукції, що випускається, та переліку послуг, що надаються. 

Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв 
рішення про розміщення цінних паперів, відомості про кількість цінних паперів 
емітента, якими вони володіють: 

1) Голова Наглядової ради – Шевчук Анатолій Сергійович, акціями емітента 
не володіє, є представником акціонера Товариства юридичної особи ХОГАРТ 
ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД; 

2) член Наглядової ради – Демченко Станіслав Анатолійович, акціями емі-
тента не володіє, є незалежним директором Товариства; 

3) член Наглядової ради – Дубецький Олександр Павлович, акціями емітен-
та не володіє, є незалежним директором Товариства; 

4) член Наглядової ради – Прокопенко Олексій Юрійович, є акціонером То-
вариства, володіє 10 простими іменними акціями Товариства; 

5) член Наглядової ради – Ружицький Ігор Геннадійович, акціями емітента не 
володіє, є представником акціонера Товариства Расюк Світлани Георгіївни. 

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: облігації Товариства, 
щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, не конвертуються в інші 
цінні папери. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: іншої сут-
тєвої інформації немає.

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

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

2. Директор  Дмитренко Віктор Леонідович
  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
   М.П. 29.06.2017 (дата)
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ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА»

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 товариство 
«СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА»
2. Код за ЄДРПОУ: 24916531
3. Місцезнаходження: 03056 м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 152-Б
4. Міжміський код, телефон та факс: /044/457-24-00, /044/457-23-87
5. Електронна поштова адреса: info@segodnya.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://segodnya-multimedia.

com/?page=1143
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента: 
Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Приватного акціо-

нерного товариства «Сьогодні Мультімедіа» від 23.06.2017 року вирішили: 
Надати згоду на укладання Товариством Договору про надання безпово-
ротної фінансової допомоги з Корпорацією «Міжрегіональний Промисловий 
Союз», за умовами якого, Товариство отримує безповоротну фінансову 
допомогу у розмірі 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень.

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності складає 122986000 грн.

співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 
складає 24,4%.

На засіданні Наглядової ради рішення прийнято членами Наглядової 
ради в кількості 2 (двох) осіб одностайно.

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  Романенко А.П.
26.06.2017

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА»

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 товариство 
«СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА»
2. Код за ЄДРПОУ: 24916531
3. Місцезнаходження: 03056 м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 152-Б
4. Міжміський код, телефон та факс: /044/457-24-00, /044/457-23-87
5. Електронна поштова адреса: info@segodnya.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://segodnya-multimedia.

com/?page=1143
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента: 
Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Приватного акціо-

нерного товариства «Сьогодні Мультімедіа» від 23.06.2017 року вирішили: 
Надати згоду на укладання Товариством Договору про надання безпово-
ротної фінансової допомоги з Товариством з обмеженою відповідальністю 
«ЛЕМТРАНС», за умовами якого, Товариство отримує безповоротну фінан-
сову допомогу у розмірі 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень.

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності складає 122986000 грн.

співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 
складає 24,4%.

На засіданні Наглядової ради рішення прийнято членами Наглядової 
ради в кількості 2 (двох) осіб одностайно.

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  Романенко А.П.
26.06.2017

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «РАДАР»

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 «КИЇВСЬКИЙ 
ЗАВОД «РАДАР»

2. Код за ЄДРПОУ 14307274
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, Предславинська, 35
4. Міжміський код, телефон та факс 044 529-93-03 044 521-68-05
5. Електронна поштова адреса denisov@adsl.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://stockmarket.gov.ua/

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

II. Текст повідомлення
Згiдно наказу ДК «Укроборонпром» вiд 23.06.2017 р. №17 призначено 

Головою правлiння - генеральним директором Воронiна Володимира Олек-
сандровича, згоди посадової особи на розголошення iнформацiї щодо 
паспортних даних не отримано. Особа не володiє часткою в статутному 
капiталi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Вiдповiдно до Статуту особа призначена строком на 3 роки до 
25.06.2020 року.

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 Воронiн Володимир Олександрович
ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ 
ДИРЕКТОР

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.06.2017
(дата)

Повне найменування 
емітента: 
Організаційно-правова 
форма емітента: 
Ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ емітента: 
Місцезнаходження 
емітента:

Міжміський код, 
телефон та факс 
емітента:
Електронна поштова 
адреса:
Вид відомостей:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ОГНЕУПОРНЕРУД»
Приватне акціонерне товариство

24464945

85050, Донецька обл., Добропільський р-н, 
с. Октябрське (Шахово), Октябрська, 14

(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua 

Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

Текст повідомлення:
Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Огне-

упорнеруд» (протокол вiд 26.06.2017 р. №4) прийняте рiшення про 
звiльнення за власним бажанням з 30.06.2017 року з посади Генерального 
директора Товариства Цимармана Євгенiя Вiталiйовича (паспорт серiї ВТ 
№210165. виданий Дружкiвським МВ ГУ ДМС України в Донецькiй областi 
09.09.2016 р.). Акцiями у статутному капiталi товариства не володiє, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi 
Генерального директора ПРАТ «Огнеупорнеруд» Цимарман Євгенiй 
Вiталiйович перебував з 21.03.2009 року по 30.06.2017 року включно.

Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Огне-
упорнеруд» (протокол вiд 26.06.2017 року №4) прийняте рiшення про об-
рання (призначення) Чернякова Володимира Петровича (IПН 2546905091, 
згоди на розкриття паспортних даних не надано) Генеральним директором 
Товариства з 01.07.2017 р. до 31.05.2018 р. включно. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймав посади головного iнженера ПАТ «Веско» та 
ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння»; директора ТОВ «Кераммеханiзацiя». 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями 
в статутному капiталi емiтента не володiє.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься в повiдомленнi та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
з законодавством.

Генеральний директор  Є.В. Цимарман



№120, 29 червня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

3

 Додаток 28 
 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«Кiровоградський комбiнат по випуску продовольчих товарiв» 
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05533112
3. Місцезнаходження емітента 25006 м. Кiровоград вул. Мурманська, 37
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 0522 55-77-80 0522 
55-36-83
5. Електронна поштова адреса емітента kd_prod@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 
http://kirovogradprodtovary.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 
емiтента

2. Текст повідомлення
Повноваження Член Наглядової ради Кругаль Євген Олександрович – 

представник держави, юридичної особи Регiонального вiддiлення Фонду 
державного майна України по Кiровоградськiй областi – акцiонера товариства 
(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 23.06.2017 р.(дата 
вчинення дiї 23.06.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi – з 27.04.2017 року по 23.06.2017 року. Рiшення 
прийнято Протоколом позчергових загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Кiровоградський к/т продтоварiв» вiд 23.06.2017 року. Повноваження 
Член Наглядової ради Коваленко Олександр Миколайович представник 
держави, юридичної особи Регiонального вiддiлення Фонду державного 
майна України по Кiровоградськiй областi – акцiонера товариства (не дала 
згоди на розкриття паспортних даних) припинено 23.06.2017 р.(дата вчинен-
ня дiї 23.06.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi – з 27.04.2017 року по 23.06.2017 року. Рiшення прийнято 
Протоколом позчергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Кiровоградський 
к/т продтоварiв» вiд 23.06.2017. Повноваження Член Наглядової ради Яблу-
новский Сергiй Анатолiйович – представник держави, юридичної особи 
Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Кiровоградськiй 
областi – акцiонера товариства (не дала згоди на розкриття паспортних 
даних) припинено 23.06.2017 р.(дата вчинення дiї 23.06.2017) Акцiями То-
вариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi – з 27.04.2017 
року по 23.06.2017 року. Рiшення прийнято Протоколом позчергових загаль-
них зборiв акцiонерiв ПАТ «Кiровоградський к/т продтоварiв» вiд 23.06.2017 
року. Повноваження Член Наглядової ради Печенюк Валерiй Володимирович 
– представник держави, юридичної особи Регiонального вiддiлення Фонду 
державного майна України по Кiровоградськiй областi – акцiонера товариства 
(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 23.06.2017 р.(дата 
вчинення дiї 23.06.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi – з 27.04.2017 року по 23.06.2017 року. Рiшення 
прийнято Протоколом позчергових загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Кiровоградський к/т продтоварiв» вiд 23.06.2017 року. Повноваження 
Член Наглядової ради Пастернак Лiлiя Олександрiвна – представник дер-
жави, юридичної особи Регiонального вiддiлення Фонду державного майна 
України по Кiровоградськiй областi – акцiонера товариства (не дала згоди 
на розкриття паспортних даних) припинено 23.06.2017 р.(дата вчинення дiї 
23.06.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi – з 27.04.2017 року по 23.06.2017 року. Рiшення прийнято 
Протоколом позчергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Кiровоградський 
к/т продтоварiв» вiд 23.06.2017 року. Повноваження Член Ревiзiйної комiсiї 
Кравцова Галина Володимирiвна – представник держави, юридичної особи 
Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Кiровоградськiй 
областi – акцiонера товариства (не дала згоди на розкриття паспортних 
даних) припинено 23.06.2017 р.(дата вчинення дiї 23.06.2017) Акцiями То-
вариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi – з 27.04.2017 
року по 23.06.2017 року. Рiшення прийнято Протоколом позчергових загаль-
них зборiв акцiонерiв ПАТ «Кiровоградський к/т продтоварiв» вiд 23.06.2017 
року. 

Повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Стусь Людмила Андрiївна – пред-
ставник держави, юридичної особи Регiонального вiддiлення Фонду держав-
ного майна України по Кiровоградськiй областi – акцiонера товариства (не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 23.06.2017 р.(дата 

вчинення дiї 23.06.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi – з 27.04.2017 року по 23.06.2017 року. Рiшення 
прийнято Протоколом позчергових загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Кiровоградський к/т продтоварiв» вiд 23.06.2017 року. 

Повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Мала Лариса Леонiдiвна – пред-
ставник держави, юридичної особи Регiонального вiддiлення Фонду держав-
ного майна України по Кiровоградськiй областi – акцiонера товариства (не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 23.06.2017 р.(дата 
вчинення дiї 23.06.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi – з 27.04.2017 року по 23.06.2017 року. Рiшення 
прийнято Протоколом позчергових загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Кiровоградський к/т продтоварiв» вiд 23.06.2017 року. Член Наглядової 
ради Денисюк Олександр Анатолiйович – фiзична особа, представник 
акцiонера – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Промагролiзинг 
Плюс» (паспорт: серiя ЕА номер 928799 виданий Ленiнським РВ УМВС 
України в Кiровоградськiй областi 18.05.2002) обрано 23.06.2017 р.(дата 
вчинення дiї 23.06.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано 
особу – до наступних загальних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа 
за останнi 5 рокiв – 13.07.2016р. – по даний час, ТОВ «ПРОМАГРОЛIЗИНГ 
ПЛЮС», заступник директора по виробництву. Рiшення прийнято Протоколом 
позчергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Кiровоградський к/т 
продтоварiв» вiд 23.06.2017 року. Посадова особа є представником 
акцiонера. Денисюк Олександр Анатолiйович не є афiлiйованою особою 
товариства. Акцiонери товариства, що є афiлiйованими особами кандидата 
– Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Промагролiзинг Плюс»; Член 
Наглядової ради Колiсниченко Дар'я Олексiївна – фiзична особа, представ-
ник акцiонера – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Промагролiзинг 
Плюс»; (паспорт: серiя ЕВ номер 411743 виданий Кiровським РВ у 
м. Кiровоградi УДМС України в Кiровоградськiй областi 25.06.2016) обрано 
23.06.2017 р.(дата вчинення дiї 23.06.2017) Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який обрано особу – до наступних загальних зборiв, iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв – 16.02.12р. – 13.06.12р., ПП Юридичне агентство 
«Злагода», заступник директора; 20.08.12р. – 26.08.12р., КП «Теплоенерге-
тик», юрисконсульт; 27.08.12р.-08.12.15р., КП «Теплоенергетик», начальник 
юридичного вiддiлу; 08.12.16 р. по даний час, ТОВ «ПРОМАГРОЛIЗИНГ 
ПЛЮС», головний юрисконсульт. Рiшення прийнято Протоколом позчергових 
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Кiровоградський к/т продтоварiв» вiд 
23.06.2017 року. Посадова особа не є акцiонером. Колiсниченко Дар'я 
Олексiївна не є афiлiйованою особою товариства. Акцiонерiв товариства, 
якi є афiлiйованими особами Колiсниченко Дар'я Олексiївна не має. 

Член Наглядової ради Шрам Свiтлана Андрiївна – фiзична особа, пред-
ставник акцiонера – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Промагролiзинг Плюс» (паспорт: серiя ЕВ номер 109846 виданий Кiровським 
ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 01.10.2005) 
обрано 23.06.2017 р.(дата вчинення дiї 23.06.2017) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який обрано особу – до наступних загальних зборiв, iншi посади, 
якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв – 01.10.2014р. по даний час працює 
на посадi заступника директора на ТОВ «ПРОМАГРОЛIЗИНГ ПЛЮС». 
Рiшення прийнято Протоколом позчергових загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Кiровоградський к/т продтоварiв» вiд 23.06.2017 року. Шрам Свiтлана 
Андрiївна не є афiлiйованою особою товариства. Акцiонерiв товариства, якi 
є афiлiйованими особами Шрам Свiтлана Андрiївна не має. 

Голова Наглядової ради Денисюк Олександр Анатолiйович (паспорт: 
серiя ЕА номер 928799 виданий Ленiнським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi 18.05.2002) обрано 23.06.2017 р.(дата вчинення дiї 
23.06.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – до 
наступних загальних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 рокiв – 13.07.2016р. – по даний час, ТОВ «ПРОМАГРОЛIЗИНГ ПЛЮС», 
заступник директора по виробництву. Рiшення прийнято Протоколом 
засiдання Наглядової ради №1 ПАТ «Кiровоградський к/т продтоварiв» вiд 
23.06.2017 року. Посадова особа Денисюк Олександр Анатолiйович не є 
афiлiйованою особою товариства. Акцiонери товариства, що є афiлiйованими 
особами кандидата – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Промагролiзинг Плюс». 

Член Ревiзiйної комiсiї Ромашина Юлiя Сергiївна – фiзична особа. (пас-
порт: серiя ЕВ номер 407730 виданий Ленiнським РС у м. Кiровоградi УДМС 
України в Кiровоградськiй областi 27.04.2016) обрано 23.06.2017 р.(дата 
вчинення дiї 23.06.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано 
особу – до наступних рiчних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв – 20.10.2011-25.11.2015р., КП «Теплоенергетик», юрискон-
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сульт; 12.04.2017р. по даний час, ТОВ «ПРОМАГРОЛIЗИНГ ПЛЮС», юрис-
консульт. Рiшення прийнято Протоколом позчергових загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Кiровоградський к/т продтоварiв» вiд 23.06.2017 року. По-
садова особа є представником акцiонера Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Промагролiзинг Плюс», якому належить 89 527880 шт. 
простих акцiй. 

Член Ревiзiйної комiсiї Сколотяна Ольга Василiвна – фiзична особа (пас-
порт: серiя ЕА номер 972987 виданий Ленiнським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi 04.10.2002) обрано 23.06.2017 р.(дата вчинення дiї 
23.06.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – до на-
ступних рiчних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв 
– з 01.10.2011р. по 13.08.2012р., ТОВ «Автосервiс Автобот», приймальник 
замовлень; з 01.04.2015р. – 31.01.2017р., ТОВ «Промагролiзинг Плюс», 
менеджер(управитель) iз збуту; з 01.04.2015 р. по даний час, 
ТОВ «Промагролiзинг Плюс», працює на посадi менеджера(управитель) з 
постачання. Рiшення прийнято Протоколом позчергових загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Кiровоградський к/т продтоварiв» вiд 23.06.2017 року. По-
садова особа є представником акцiонера Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Промагролiзинг Плюс», якому належить 89 527880 шт. 
простих акцiй. 

Член Ревiзiйної комiсiї Чухряєв Олександр Вiкторович – фiзична особа 
(паспорт: серiя ЕВ номер 351776 виданий Кiровським РВ у м. Кiровоградi 
УДМС України в Кiровоградськiй областi 20.11.2013) обрано 23.06.2017 р.
(дата вчинення дiї 23.06.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано 

особу – до наступних рiчних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв – працює на посадi начальника служби з охорони та безпеки 
ТОВ «ПРОМАГРОЛIЗИНГ ПЛЮС». Рiшення прийнято Протоколом позчерго-
вих загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Кiровоградський к/т продтоварiв» вiд 
23.06.2017 року. Посадова особа є представником акцiонера Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «Промагролiзинг Плюс», якому належить 
89 527880 шт. простих акцiй. 

Голова Ревiзiйної комiсiї Чухряєв Олександр Вiкторович – фiзична особа 
(паспорт: серiя ЕВ номер 351776 виданий Кiровським РВ у м. Кiровоградi 
УДМС України в Кiровоградськiй областi 20.11.2013) обрано 23.06.2017 р.
(дата вчинення дiї 23.06.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано 
особу – до наступних рiчних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв – працює на посадi начальника служби з охорони та безпеки 
ТОВ «ПРОМАГРОЛIЗИНГ ПЛЮС». Рiшення прийнято Протоколом засiдання 
Ревiзiйної комiсiї № 1 ПАТ «Кiровоградський к/т продтоварiв» вiд 23.06.2017 
року. Посадова особа є представником акцiонера Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Промагролiзинг Плюс», якому належить 89 527880 шт. 
простих акцiй.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння _________________ Бондарь Анатолiй Миколайович
    М.П.

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

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ 
ДIМ «СУМСЬКI ДОБРИВА»

2. Код за ЄДРПОУ 32185951
3. Місцезнаходження 40007, м. Суми, вулиця Черкаська, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0542) 640470 (0542) 640470

5. Електронна поштова 
адреса

lix@enimp.kiev.ua

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

www.sumy-fertilizer.com.ua

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

II. Текст повідомлення
На пiдставi чинного законодавства України та Статуту Приватного ак-

ціонерного товариства «Торговий дім «Сумські добрива» (далі по тексту 
– АТ «Торговий дім «Сумські добрива» або Товариство), у зв’язку з 
закiнченням строку повноважень генерального директора Товариства, 
Наглядовою радою АТ «Торговий дiм «Сумськi добрива» (протокол засі-
дання Наглядової ради АТ «Торговий дiм «Сумськi добрива» №4 вiд 
26.06.2017 року) було прийнято наступні рішення:

- вiдкликати (припинити повноваження) Мiшкова Дмитра Олександро-
вича (паспорт: серiя МА № 727826, виданий Зарiчним РВ СМУ УМВС 
України в Сумськiй областi 20.10.1999 року) з посади Генерального дирек-
тора АТ «Торговий дiм «Сумськi добрива». Мiшков Д.О. перебував на посадi 
Генерального директора Товариства з 28.06.2014 року, не володiє пакетом 
акцiй або часткою у статутному капiталi АТ «Торговий дiм «Сумськi добри-
ва», непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

- обрати Мiшкова Дмитра Олександровича (паспорт: серiя МА № 727826, 
виданий Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi 20.10.1999 
року) Генеральним директором АТ «Торговий дiм «Сумськi добрива» стро-
ком на 3 роки. Мiшков Д.О. перебував на наступних посадах: генеральний 
директор АТ «Торговий дiм «Сумськi добрива», заступник директора 
ТОВ «Укрiнвестсинтез». Мiшков Д.О. не володiє пакетом акцiй або часткою 
у статутному капiталi АТ «Торговий дiм «Сумськi добрива», непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

М.П. 26.06.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗАКАРПАТСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО»
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТСЬКЕ 
ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (надалі Товариство), код за ЄДРПОУ 
00725005, місцезнаходження якого: 89670, Закарпатська обл., Му-
качівський р-н, с. Шенборн, вул. Мукачівська, буд. 2, повідомляє про 
скликання (за ініціативи Наглядової ради) позачергових Загальних 
зборів акціонерів, що відбудуться 01 серпня 2017 року об 11.00 
годині за адресою: 89670, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, 
с. Шенборн, вул. Мукачівська, 2 в адмінкорпусі, кабінет № 5. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
позачергових Загальних зборах: 26.07.2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів 

акціонерів ПрАТ «Закарпатське племпідприємство».
2. Про обрання голови та секретаря позачергових Загальних 

зборів акціонерів ПрАТ «Закарпатське племпідприємство».
3. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів 

ПрАТ «Закарпатське племпідприємство», затвердження регламен-
ту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Про затвердження Передавального акту Приватного акціонер-
ного товариства «Закарпатське племпідприємство».

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 
01 серпня 2017 року з 10.00 год. до 10.45 год. Для участі в зборах 
необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт); 
представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) 
і доручення, оформлене згідно з вимогами чинного законодав-
ства. 

З документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери та 
(або) їх представники можуть ознайомитися за адресою: Закарпат-
ська обл., Мукачівський район, с. Шенборн, вул. Мукачівська, 2, 
адмінкорпус, кабінет № 5 у робочі дні з 11.00 год. до 13.00 год. Від-
повідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних 
зборів особа – голова комісії з припинення (перетворення) Лен-
дєл О.Д.

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного - http://cicej.pat.ua.

У день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у 
позачергових загальних зборах та у місці проведення позачергових 
Загальних зборів акціонерів.

Тел. для довідок (050) 372 1007.
Наглядова рада ПрАТ «Закарпатське племпідприємство» 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Шля-

хове ремонтно-будівельне управління №33»
2. Код за ЄДРПОУ: 05422384
3. Місцезнаходження: 61009 м. Харків, Желєзнякова, №235
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 0661390446, +38 0661390446
5. Електронна поштова адреса: drsubux33@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: drsu33.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 

товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №33» від 
25 червня 2017 року протокол №1

Припинено з 25 червня 2017 року повноваження Голови Наглядової ради 
Публічного акціонерного товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬ-
НЕ УПРАВЛІННЯ №33», обраних загальними зборами акціонерів 25 квітня 
травня 2014 року:

Климов Віктор Іванович. 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 

товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №33» від 
25 червня 2017 року протокол №1

Припинено з 25 червня 2017 року повноваження члена Наглядової ради 
Публічного акціонерного товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬ-
НЕ УПРАВЛІННЯ №33», обраних загальними зборами акціонерів 25 квітня 
травня 2014 року:

Харченко Микола Миколайович.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 

товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №33» від 
25 червня 2017 року протокол №1

Припинені з 25 червня 2017 року повноваження члена Наглядової ради 
Публічного акціонерного товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬ-
НЕ УПРАВЛІННЯ №33», обраних загальними зборами акціонерів 25 квітня 
травня 2014 року:

Зелінська Ніна Єгорівна, 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 

товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №33» від 
25 червня 2017 року протокол №1

Припинені з 25 червня 2017 року повноваження члена Наглядової ради 
Публічного акціонерного товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬ-
НЕ УПРАВЛІННЯ №33», обраних загальними зборами акціонерів 25 квітня 
травня 2014 року:

Зінченко Ігор Євгенович, 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 

товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №33» від 
25 червня 2017 року протокол №1

Припинені з 25 червня 2017 року повноваження члена Наглядової ради 
Публічного акціонерного товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬ-
НЕ УПРАВЛІННЯ №33», обраних загальними зборами акціонерів 25 квітня 
травня 2014 року:

Лапшина Ольга Іванівна, 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 

товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №33» від 
25 червня 2017 року протокол №1 голови Ревізійної комісії Публічного акці-
онерного товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
№33», обраних загальними зборами акціонерів 25 квітня травня 2014 року: 

Чепеленко Ольга Василівна.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 

товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №33» від 
25 червня 2017 року протокол №1 члена Ревізійної комісії Публічного акціо-
нерного товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
№33», обраних загальними зборами акціонерів 25 квітня травня 2014 року: 

Коваль Юрій Олексійович,
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 

товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №33» від 
25 червня 2017 року протокол №1 члена Ревізійної комісії Публічного акціо-
нерного товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
№33», обраних загальними зборами акціонерів 25 квітня травня 2014 року: 

Білянінова Тетяна Петрівна, 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 

товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №33» від 

25 червня 2017 року протокол №1 Головою Наглядової ради Публічного 
акціонерного товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВ-
ЛІННЯ №33» обрано:

Климова Віктора Івановича, 
Строк повноважень - до наступних річних зборів товариства, починаючи з 

26.06.2017р. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини немає.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 

товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №33» від 
25 червня 2017 року протокол №1 Членом Наглядової ради Публічного 
акціонерного товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВ-
ЛІННЯ №33» обрано:

Зелінську Ніну Єгорівну, 
Строк повноважень - до наступних річних зборів товариства, починаючи з 

26.06.2017р. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини немає.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 

товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №33» від 
25 червня 2017 року протокол №1 Членом Наглядової ради Публічного 
акціонерного товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВ-
ЛІННЯ №33» обрано:

Зінченко Ігоря Євгеновича,
Строк повноважень - до наступних річних зборів товариства, починаючи 

з 26.06.2017р. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини 
немає.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №33» від 
25 червня 2017 року протокол №1 Членом Наглядової ради Публічного 
акціонерного товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВ-
ЛІННЯ №33» обрано:

Лапшину Ольгу Іванівну.
Строк повноважень - до наступних річних зборів товариства, починаючи з 

26.06.2017р. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини немає.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 

товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №33» від 
25 червня 2017 року протокол №1 Членом Наглядової ради Публічного 
акціонерного товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВ-
ЛІННЯ №33» обрано:

Коваля Олексія Васильовича,
Строк повноважень - до наступних річних зборів товариства, починаючи з 

26.06.2017р. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини немає.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 

товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №33» від 
25 червня 2017 року протокол №1 Головою Ревізійної комісії Публічного 
акціонерного товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВ-
ЛІННЯ №33» обрано:

Чепеленко Ольгу Василівну.
Строк повноважень - три роки, починаючи з 26.06.2017р. Непогашеної 

судимості за корислові та посадові злочини немає.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 

товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №33» від 
25 червня 2017 року протокол №1 Членом Ревізійної комісії Публічного ак-
ціонерного товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІН-
НЯ №33» обрано:

Коваля Юрія Олексійовича.
Строк повноважень - три роки, починаючи з 26.06.2017р. Непогашеної 

судимості за корислові та посадові злочини немає.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 

товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №33» від 
25 червня 2017 року протокол №1 Членом Ревізійної комісії Публічного ак-
ціонерного товариства «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІН-
НЯ №33» обрано:

Білянінову Тетяну Петрівну
Строк повноважень - три роки, починаючи з 26.06.2017р. Непогашеної 

судимості за корислові та посадові злочини немає.
Обрано Генеральним директором Товариства
Шевченко Володимира Петровича, 04.11.1957р.
Строк повноважень 26.06.2017р. - 26.06 2023р.
місце проживання: 61050, м. Харків, пр-т Московський, 97, кв. 169, 170, 
паспорт серія МК № 643407, виданий Жовтневим РВ УМВС України в 

Харківській обл. 10 листопада 1997 року, 
Ідентифікаційний номер: 2109600939,
Кількість акцій - 1 828 616

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  Шевченко В.П.
26.06.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ШЛяхОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННя №33»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
«Чернiвецький завод «Iндустрiя»

2. Код за ЄДРПОУ 00191299
3. Місцезнаходження 58000, Чернiвцi, вул. Севастопольська, 38
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0372) 55-39-85 (0372) 52-34-44

5. Електронна поштова 
адреса

industri@atrep.com.ua

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

http://industriya.prat.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства

II. Текст повідомлення
20.04.2017 року черговими Загальними зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства «ЧЕРНIВЕЦЬКИЙ ЗАВОД «IНДУСТРIЯ» , надалi 
– Товариство, (Протокол № 01/2017 вiд 20.04.2017 р.)прийняте рiшення про 
змiну типу Товариства, а саме рiшення змiнити тип Товариства з публiчного 
акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариства та змiнити 
найменування Товариства з Публiчного акцiонерного товариства 
«ЧЕРНIВЕЦЬКИЙ ЗАВОД «IНДУСТРIЯ» на Приватне акцiонерне товариства 
«ЧЕРНIВЕЦЬКИЙ ЗАВОД «IНДУСТРIЯ».

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну 
особу, що мiстяться в ЄДР:

26.06.2017 року.
Повне найменування Товариства до змiни - Публiчне акцiонерне това-

риство «ЧЕРНIВЕЦЬКИЙ ЗАВОД «IНДУСТРIЯ» 
Повне найменування Товариства пiсля змiни – Приватне акцiонерне 

товариство «ЧЕРНIВЕЦЬКИЙ ЗАВОД «IНДУСТРIЯ»
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 Воробйов Вiталiй Валерiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.06.2017
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЧЕРНIВЕЦЬКИЙ ЗАВОД «IНДУСТРIя»
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ПУБЛІЧНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«КРюКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД»

Підсумки голосування  
на позачергових загальних зборах акціонерів 

Публічного акціонерного товариства  
«Крюківський вагонобудівний завод»,

які відбулися 16.06.2017р.

№п/п Питання порядку 
денного Підсумки голосування

1. Обрання лічильної 
комісії Зборів 
Товариства.

За підсумками голосування прийняте 
рішення: 
1.1. Обрати лічильну комісію у складі 
12 осіб: Джага Б.Р., Гаврюк А.І., 
Білокопитова Т.А., Кліпач М.Л., 
Перепятенко Н.В., Куцанок І.О., 
Удовицька І.М., Трохименко Л.М., 
Волошина О.А., Тимофієнко К.С., 
Андрієнко О.М., Попович Е.О.
1.2. Припинити повноваження лічильної 
комісії у складі 12 осіб: Джага Б.Р., 
Гаврюк А.І., Білокопитова Т.А., Кліпач М.Л., 
Перепятенко Н.В., Куцанок І.О., 
Удовицька І.М., Трохименко Л.М., 
Волошина О.А., Тимофієнко К.С., 
Андрієнко О.М., Попович Е.О. з моменту 
закриття цих Зборів.

2. Прийняття рішень з 
питань порядку 
проведення Зборів 
Товариства.

За підсумками голосування прийняте 
рішення: 
2.1. Доповіді – до 20 хв., виступи – до 
10 хв., перерви – до 20 хв., за рішенням 
Голови Зборів Товариства. 
2.2. Усі питання до доповідачів надаються 
у письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера та його 
представника, відповіді по питанням – до 
5 хвилин.
2.3. Зміна черговості розгляду питань 
порядку денного (порядок розгляду) – за 
рішенням Голови Зборів Товариства.

3. Про зміну типу та 
найменування 
Товариства.

За підсумками голосування рішення не 
прийняте.

4. Про внесення змін 
до Статуту 
Товариства. 

За підсумками голосування рішення не 
прийняте.

5. Про внесення змін 
до внутрішніх доку-
ментів Товариства. 

За підсумками голосування рішення не 
прийняте.

6. Про надання згоди, 
в тому числі 
попередньої, на 
вчинення значних 
правочинів 
Товариства. 

За підсумками голосування прийняте 
рішення: 
6.1. Погодити вчинення значних правочинів 
між Товариством та ПАТ «Укрзалізниця» на 
постачання пасажирських вагонів - ринкова 
вартість правочину складає 875'520'000,00 
гривень, на постачання вантажних вагонів 
- ринкова вартість правочину складає до 
1'521'000'000,00 гривень, на постачання 
дизель-поїздів - ринкова вартість правочи-
ну складає до 1'062'000'000,00 гривень.
6.2. Погодити попереднє укладення 
значних правочинів, характер яких 
пов’язаний з діяльністю Товариства, 
гранична сукупна ринкова вартість кожного 
правочину - не більше 3’000’000’000,00 
гривень, які можуть вчинятися Товариством 
протягом року з моменту прийняття 
рішення.
6.3. Надати повноваження Наглядовій раді 
Товариства приймати рішення щодо 
визначення інших умов значних правочинів 
наведених в пункті 6.1, 6.2. та визначати 
уповноважену особу, яка буде підписувати 
такі правочини від імені Товариства.

Голова Правління - директор  (підпис)  А.Д. Шабала 

ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ЛАУРА»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Лаура»

2. Код за ЄДРПОУ 22797915
3. Місцезнаходження 18003, Черкаська обл., м. Черкаси, 

вул. В‘ячеслава Чорновола, 114/42
4. Міжміський код, телефон та факс 0472 640466
5. Електронна поштова адреса em22797915@ab.ck.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації
em22797915.ab.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 25.06.2017 р. достроково 
припинено повноваження: Голови наглядової ради Коцупер Анжели 
Вiкторiвни. На посадi перебувала два роки Володiє часткою у ста-
тутному капiталi емiтента – 5,0 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала 
згоди на оприлюдення паспортних даних. Члена наглядової ради 
Чернухи Валентини Дмитрiвни. На посадi перебувала два роки. 
Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0 %. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова 
особа не надала згоди на оприлюдення паспортних даних. Голови 
ревiзiйної комiсiї Чумак Валентини Андрiївни. На посадi перебува-
ла два роки. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 5,0 %. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа не надала згоди на оприлюдення паспортних да-
них. 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 25.06.2017 р.члена 
ревiзiйної комiсiї Шароглазову Iнну Євгенiвну переобрано на новий 
термiн три роки. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 
– 5,0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення паспорт-
них даних. 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 25.06.2017 р. обрано: 
Головою ревiзiйної комiсiї Долгоручко Ольгу Iванiвну на термiн три 
роки. Мiсце роботи та посада – ПрАТ «Лаура», перукар. Володiє 
часткою у статутному капiталi емiтента – 5,0 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова осо-
ба не надала згоди на оприлюдення паспортних даних. Головою 
наглядової ради Лебедцову Тетяну Миколаївну на термiн три роки. 
Мiсце роботи та посада – ПрАТ «Лаура» перукар. Володiє часткою 
у статутному капiталi емiтента – 5,0 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала 
згоди на оприлюдення паспортних даних. Членом наглядової ради 
Халухаєву Айзазi Адамiвну на термiн три роки. Мiсце роботи, по-
сада – ПрАТ «Лаура» манiкюрниця. Володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента – 0.0602%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на 
оприлюдення паспортних даних. Членом наглядової ради Тарано-
ву Олену Вячеславiвну на термiн три роки. Мiсце роботи та по-
сада – ПрАТ «Лаура» бухгалтер. Володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента – 5,0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на 
оприлюдення паспортних даних. Членом ревiзiйної комiсiї Коцупер 
Анжелу Вiкторiвну на термiн три роки. Мiсце роботи та посада – 
ПрАТ «Лаура», перукар. Володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента – 5,0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення 
паспортних даних.

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

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

Директор Таранова Галина Iванiвна
26.06.2017 р.
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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 «УКРАЇНСЬКИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННю ПІДПРИЄМСТВ 
ШТУЧНОГО ВОЛОКНА»

2. Код за ЄДРПОУ 04691254
3. Місцезнаходження 01033 Київ Паньківська, 11
4. Міжміський код, телефон та факс 0442882127 0442883291
5. Електронна поштова адреса samoylenko.t@ugipro.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів

II. Текст повідомлення 
1).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 

правочину: 26.06.2017;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада 

ПАТ  «УКРГІПРОШТУВ» ;
Предмет правочину: будівництво складу ;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена відповідно до законодавства: 3454 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 14065 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 24,55741%;

Згідно законодавству та Статуту Товариства, якщо ринкова вартість 
майна та послуг, що є предметом значного правочину, становить від 10 до 
25 відсотків вартості активів за данними останньої річної звітності акціо-
нерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину приймається Наглядовою радою.

Додаткових критеріїв для віднесення правочину до значного правочи-
ну не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціо-
нерного товариства: немає .

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 Кокошин Олександр Володимирович

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 26.06.2017

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОКСІ БАНК» 

2. Код за ЄДРПОУ 
09306278
3. Місцезнаходження 
79019 м. Львів, вул. Газова, 17
4. Міжміський код, телефон та факс 
(032)2323735 (032)2425860
5. Електронна поштова адреса 
info@okcibank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.okcibank.com.ua/pro-bank/zvitnist
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 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсот-
ків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення 
Повідомляємо, що відповідно до реєстру власників іменних цінних па-

перів станом на 25.06.2017р., отриманого ПАТ «ОКСІ БАНК» 27.06.2017р. 
від ПАТ «Національний депозитарій України», у відомостях про власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій відбулись на-
ступні зміни:

1). Пакет акцій акціонера – фізичної особи, якій належало 92 575 348 
простих іменних акцій, що становило 63,8451% у статутному капіталі, 
збільшився на 28 218 000 простих іменних акцій та становить 120 793 348 
простих іменних акцій, що складає 60,3967% у статутному капіталі. 

2). Пакет акцій акціонера – фізичної особи, якій належало 35 664 652 
простих іменних акцій, що становило 24,5963% у статутному капіталі, 
збільшився на 26 782 000 простих іменних акцій та становить 62 446 652 
простих іменних акцій, що складає 31,2233% у статутному капіталі. 

Зміни відбулись в результаті збільшення статутного капіталу  
ПАТ «ОКСІ БАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існу-
ючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

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 Романюк А.В.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 27.06.2017

(дата) 

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

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 20043260
3. Місцезнаходження: 03026 м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд.  35
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 201-29-57, (044) 201-29-94
5. Електронна поштова адреса: Larisa.Fundurat@ua.imptob.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://imperial-tobacco.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

Наглядовою радою Товариства 26.06.2017 року прийнято рiшення ви-
вести зі складу Правління Товариства - припинити повноваження Голови 
Правління Пеннера Ніколая з 03.07.2017 року. Підстава такого рішення: 
протокол засідання Наглядової ради Товариства від 26.06.2017 року. Згоди 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями То-
вариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Посадова особа перебувала на посаді Голови Правління То-
вариства з 01.01.2003 року. 

Наглядовою радою Товариства 26.06.2017 року прийнято рiшення при-
значити на посаду Голови Правління Товариства - Члена Правління Вороб-
йову Галину Миколаївну з 03.07.2017 року. Підстава такого рішення: про-
токол засідання Наглядової ради Товариства від 26.06.2017 року. Згоди на 
розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Това-
риства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 
п'яти років: начальник вiддiлу закупiвель, керуючий матерiальними ресур-
сами.

Наглядовою радою Товариства 26.06.2017 року прийнято рiшення при-
значити на посаду Члена Правління Товариства Тіграняна Едуарда з 
03.07.2017 року. Підстава такого рішення: протокол засідання Наглядової 
ради Товариства від 26.06.2017 року. Згоди на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які 
обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: провідний спеціа-
ліст відділу контролінгу, в.о. начальника відділу контролінгу, начальник від-
ділу контролінгу.

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 Пеннер Ніколай 26.06.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №120, 29 червня 2017 р. 
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Повідомлення про проведення позачергових зборів акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«МЕТАБАНК»
(код ЄДРПОУ 20496061, місцезнаходження: 69006, м. Запоріжжя, 

пр.  Металургів, 30).
Наглядова рада АТ «МетаБанк» повідомляє, що позачергові загальні 

збори акціонерів АТ «МетаБанк» відбудуться 09 липня 2017 року за адре-
сою: 69006, м. Запоріжжя, пр.Металургів,30, кабінет 204 (зал засі-
дань).

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників буде проводи-
тись у приміщенні АТ «МетаБанк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металур-
гів, 30, в кабінеті № 204 (зал засідань) з 8-50 год. до 09-20 год.

Початок роботи зборів о 09-30 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах акціонерів – 04 липня 2017 року (станом на 24-00 годину).
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: www.mbank.com.ua

Перелік питань включених до порядку денного позачергових 
загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів 

АТ  «МетаБанк».
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів 

АТ «МетаБанк».
4. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства 

«МетаБанк», пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу Банку, з ура-
хуванням результатів розміщення акцій, шляхом викладення його в новій 
редакції, та визначення особи, яка уповноважується на підписання нової 
редакції Статуту АТ «МетаБанк».

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представники 
акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного законодав-
ства України.

Ознайомлення акціонерів з проектами документів, що пов’язані з по-
рядком денним та матеріалами загальних зборів проводиться у приміщен-
ні АТ «МетаБанк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, каб. 225. 
Відповідальна особа – перший заступник голови Правління Бєлка А.М. Те-
лефон для довідок – 061 228-78-43

Наглядова рада АТ «МетаБанк»

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

містю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ - МОНОЛIТ»;

2. Код за ЄДРПОУ: 22794986;
3. Місцезнаходження: 20700, Україна, Черкаська обл., Смiлянський 

район, м. Смiла, вул Перемоги, буд. 14;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04733)43158, (04733)42497;
5. Електронна поштова адреса: info@tdmonolit.pat.ua; yuristcci@

gmail.com;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: tdmonolit.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

26.06.2017р. рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 5 
вiд 26.06.2017р.), керуючись поданою заявою Хоменко П.А. про 
звiльнення за згодою сторiн (п.1. ст.36 КЗпП України), з 26.06.2017р. 
припинено повноваження та згiдно з Наказом по пiдприємству № 2 вiд 
26.06.2017р. звiльнено: Директор: Хоменко Павло Анатолiйович (пас-
порт СТ 416999 виданий Смiлянським РВ УДМС України в Черкаськiй 
областi 10.04.2014р.), не володiє часткою в статутному капiталi та 
акцiями емiтента. Перебував на посадi з 11.04.2017р. по 26.06.2017р. 
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

26.06.2017р., на пiдставi отриманого вiд акцiонера Савченко Любовi 
Володимирiвни, яка володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
83.565776%, повiдомлення про змiну члена Наглядової ради - пред-
ставника акцiонера (вх. № 26/6 вiд 26.06.2017 р.) та керуючись абза-
цом 2 п. 6 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства», з 
26.06.2017р., припинено повноваження: Член Наглядової ради - пред-

ставник акцiонера Савченко Л.В.: Чорнай Володимир Васильович 
(паспорт НС 535100, виданий Смiлянський МРВ УМВС України в 
Черкаськiй областi 19.10.1998р.), не володiє часткою в статутному 
капiталi та акцiями емiтента. Перебував на посадi з 11.04.2017р. по 
26.06.2017р. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

26.06.2017р., на пiдставi отриманого вiд акцiонера Савченко Любовi 
Володимирiвни, повiдомлення про змiну члена Наглядової ради - 
представника акцiонера (вх. № 26/6 вiд 26.06.2017 р.) та керуючись 
абзацом 2 п. 6 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства», з 
26.06.2017р., набуто повноважень: Член Наглядової ради: Бiлодiд 
Сергiй Дмитрович (паспорт НС 918768, виданий Смiлянським МРВ 
УМВС України в Черкаськiй областi 23.01.2001р.), не володiє часткою 
в статутному капiталi та акцiями емiтента. Набуто повноважень на 
строк 3 роки. Попереднi обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Голо-
вний бухгалтер. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Член Наглядової ради є пред-
ставником акцiонера Савченко Любов Володимирiвни, яка володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 83.565776%.

Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 5 вiд 
26.06.2017р.) згiдно з Наказом по пiдприємству № 3 вiд 26.06.2017р., з 
27.06.2017р., обрано: Директор: Чорнай Володимир Васильович (пас-
порт НС 535100, виданий Смiлянський МРВ УМВС України в Черкаськiй 
областi 19.10.1998р.), не володiє часткою в статутному капiталi та 
акцiями емiтента. Обрано на 3 роки. Попереднi обiйманi посади за 
останнi п’ять рокiв: юрист. Посадова особа емiтента непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

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

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

2. Найменування посади Директор Чорнай Володимир Васильович 
27.06.2017

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТОРГОВИЙ ДIМ - МОНОЛIТ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БIОЛIК»
2. Код за ЄДРПОУ 00479712
3. Місцезнаходження 24321, Вiнницька область, мiсто 

Ладижин, вулиця Незалежностi, 118
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04343) 6-44-49, (04343) 6-49-31

5. Електронна поштова 
адреса

biolik@meta.ua 

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://biolikoao.ub.ua/

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

II. Текст повідомлення
- Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ «БIОЛIК» вiд 27.06.2017 р., 

протокол № 3, припинено повноваження Директора Романюк Валентини 
Василiвни ( паспорт АА № 748381 виданий 14.05.1998 р. Ладижинським 
МВМ УМВС України у Вiнницькiй обл.) за згодою сторiн. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє. Перебувала на посадi 2 роки 
11 мiсяцiв.

- Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ «БIОЛIК» вiд 27.06.2017 р., 
протокол № 3, призначено на посаду Директора Товариства Вельганюк 
Оксану Фелiксiвну ( паспорт АА № 448640 виданий 23.04.1997 р. Лади-
жинським МВМ УМВС України у Вiнницькiй обл.) строком на три роки. По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Останнi п'ять 
рокiв обiймала посаду головного бухгалтера ПрАТ «БIОЛIК».

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

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

Директор Вельганюк Оксана Фелiксiвна 27.06.2017
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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 
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ"

2. Код за ЄДРПОУ 00186520
3. Місцезнаходження 53200, Нiкополь, Електрометалургiв, 310
4. Міжміський код, телефон 
та факс

0566654236 0566654628

5. Електронна поштова 
адреса

01@nzf.com.ua

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

http://nzf.com.ua/Default.
aspx?id=207§=management

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» прийнято рiшення 
про припинення повноважень голови наглядової ради товариства Котля-
ренка Олександра Валерiйовича (фiзична особа не дала згоди на розкрит-
тя паспортних даних). Посадова особа володiє 0,0000003% в статутному 
капiталi емiтента. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини. Котляренко О.В. перебував на посадi з 
13.12.2013 р. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ НЗФ 23.06.2017р. 
обрано новий склад наглядової ради.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» прийнято рiшення про при-
пинення повноважень члена наглядової ради товариства Хорольської Тетяни 
Сергiївни (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Поса-
дова особа часткою в статутному капiталi ПАТ НЗФ не володiє У посадової осо-
би вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Хороль-
ська Т.С. перебувала на посадi з 13.12.2013 р. Рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ НЗФ 23.06.2017р. обрано новий склад наглядової ради.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» прийнято рiшення про при-
пинення повноважень члена наглядової ради товариства Громової Катерини 
Святославiвни (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). 
Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. У посадової 
особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Громо-
ва К.С. перебувала на посадi з 13.12.2013 р. Рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ НЗФ 23.06.2017р. обрано новий склад наглядової ради.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» прийнято рiшення про 
припинення повноважень члена наглядової ради товариства Дорош Ганни 
Анатолiївни (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). 
Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. У посадо-
вої особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 
Дорош Г.А. перебувала на посадi з 13.12.2013 р. Рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ НЗФ 23.06.2017р. обрано новий склад наглядової ради.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» прийнято рiшення про при-
пинення повноважень члена наглядової ради товариства Андреаса Марангоса 
(фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа 
володiє 0,0000003% в статутному капiталi емiтента. У посадової особи вiдсутня 
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Андреас Марангос пе-
ребував на посадi з 13.12.2013 р. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
НЗФ 23.06.2017р. обрано новий склад наглядової ради.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» прийнято рiшення про при-
пинення повноважень члена наглядової ради товариства Олександра Ратнера 
(фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа 
володiє 0,0000003% в статутному капiталi емiтента. У посадової особи вiдсутня 
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Олександр Ратнер пе-
ребував на посадi з 13.12.2013 р. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
НЗФ 23.06.2017р. обрано новий склад наглядової ради.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» прийнято рiшення 
про припинення повноважень члена наглядової ради товариства Гнiненка 
Олега Станiславовича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспорт-
них даних). Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини. Гнiненко О.С. перебував на посадi з 13.12.2013 р. 
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ НЗФ 23.06.2017р. обрано новий 
склад наглядової ради.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» прийнято рiшення про при-
пинення повноважень члена наглядової ради товариства Гайворонської Тетяни 
Володимирiвни (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). 
Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. У посадової 
особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Гайво-
ронська Т.В. перебувала на посадi з 13.12.2013 р. Рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ НЗФ 23.06.2017р. обрано новий склад наглядової ради.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» прийнято рiшення про 
припинення повноважень члена наглядової ради товариства Баума Бориса 
Петровича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). По-
садова особа володiє 0,00000006% в статутному капiталi емiтента. У посадо-
вої особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 
Баум Б. П. перебував на посадi з 13.12.2013 р. Рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ НЗФ 23.06.2017р. обрано новий склад наглядової ради.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» прийнято рiшення про при-
пинення повноважень члена наглядової ради товариства Гiнера Євгенiя Ленно-
ровича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова 
особа володiє 0,00000006445% в статутному капiталi емiтента. У посадової осо-
би вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Гiнер Є. Л. 
перебував на посадi з 13.12.2013 р. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв  
ПАТ НЗФ 23.06.2017р. обрано новий склад наглядової ради.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» прийнято рiшення про при-
пинення повноважень голови ревiзiйної комiсiї товариства Акудович Андрiя 
Олександровича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). 
Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. У посадової 
особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Акудо-
вич А. О. перебував на посадi з 13.12.2013 р. Рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ НЗФ 23.06.2017р. обрано новий склад ревiзiйної комiсiї.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» прийнято рiшення про 
припинення повноважень члена ревiзiйної комiсiї товариства Пiкуш Iгоря 
Сергiйовича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). 
Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. У посадо-
вої особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 
Пiкуша I. С. перебував на посадi з 13.12.2013 р. Рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ НЗФ 23.06.2017р. обрано новий склад ревiзiйної комiсiї.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» прийнято рiшення 
про припинення повноважень члена ревiзiйної комiсiї товариства Рязанце-
вої Олени Василiвни (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспорт-
них даних). Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини. Рязанцева О. В. перебувала на посадi з 13.12.2013 р. 
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ НЗФ 23.06.2017р. обрано новий 
склад наглядової ревiзiйної комiсiї.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» прийнято рiшення про при-
пинення повноважень члена ревiзiйної комiсiї товариства Вельк Юлiї Вiталiївни 
(фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа 
часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. У посадової особи вiдсутня 
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Вельк Ю. В. перебува-
ла на посадi з 13.12.2013 р. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ НЗФ 
23.06.2017р. обрано новий склад ревiзiйної комiсiї.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» прийнято рiшення про при-
пинення повноваження члена ревiзiйної комiсiї товариства Антонової Наталiї 
Анатолiївни (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). По-
садова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. У посадової 
особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Антоно-
ва Н. А. перебувала на посадi з 13.12.2013 р. Рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ НЗФ 23.06.2017р. обрано новий склад ревiзiйної комiсiї.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» прийнято рiшення 
про обрання члена наглядової ради товариства представника акцiонера 
ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛТД) Котляренка 
Олександра Валерiйовича (фiзична особа не дала згоди на розкриття пас-
портних даних). Частка ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА 
ПРОПЕРТIС ЛТД) становить 15,8661% статутного капiталу ПАТ НЗФ. Кот-
ляренко О.В. особисто володiє 0,00000032226% в статутному капiталi 
емiтента. Протягом останнiх п’яти рокiв Котляренко О.В. займав посаду го-
лови наглядової ради ПАТ НЗФ, заступника директора. Особа не є неза-
лежним директором. Особу обрано до переобрання. У посадової особи 
емiтента вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» прийнято рiшення про об-
рання члена наглядової ради товариства представника акцiонера ROUGELLA 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №120, 29 червня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

14

PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛТД) Гнiненка Олега Станiславовича 
(фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Частка ROUGELLA 
PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛТД) становить 15,8661% статутного 
капiталу ПАТ НЗФ. Гнiненко О. С. особисто часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Протягом останнiх п’яти рокiв Гнiненко О. С. займав посаду 
члена наглядової ради ПАТ НЗФ, проектного менеджера. Особа не є незалеж-
ним директором. Особу обрано до переобрання. У посадової особи емiтента 
вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» прийнято рiшення про об-
рання члена наглядової ради товариства представника акцiонера DOLEMIA 
CONSULTING LTD (ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД) Агаркової Тетяни Сергiївни 
(фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Частка DOLEMIA 
CONSULTING LTD (ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД) становить 18,2156% статут-
ного капiталу ПАТ НЗФ. Агаркова Т. С. особисто часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Протягом останнiх п’яти рокiв Агаркова Т. С. займала по-
саду члена наглядової ради ПАТ НЗФ, головного юрисконсульта. Особа не є 
незалежним директором. Особу обрано до переобрання. У посадової особи 
емiтента вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» прийнято рiшення про об-
рання члена наглядової ради товариства представника акцiонера DOLEMIA 
CONSULTING LTD (ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД) Дорош Ганни Анатолiївни 
(фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Частка 
DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД) становить 
18,2156% статутного капiталу ПАТ НЗФ. Дорош Г. А. особисто часткою в ста-
тутному капiталi емiтента не володiє. Протягом останнiх п’яти рокiв Дорош Г. А. 
займала посаду члена наглядової ради ПАТ НЗФ, експерта. Особа не є неза-
лежним директором. Особу обрано до переобрання. У посадової особи 
емiтента вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» прийнято рiшення 
про обрання члена наглядової ради товариства представника акцiонера 
TREELON INVESTMENTS LIMITED (ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД) Баба-
єва Романа Юрiйовича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспорт-
них даних). Частка TREELON INVESTMENTS LIMITED (ТРIЛОН 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД) становить 15,1012% статутного капiталу ПАТ НЗФ. 
Бабаєв Р. Ю. особисто часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Посадова особа не надала iнформацiю стосовно посад, якi обiймала про-
тягом останнiх п’яти рокiв. Особа не є незалежним директором. Особу об-
рано до переобрання. У посадової особи емiтента вiдсутня непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» прийнято рiшення 
про обрання члена наглядової ради товариства представника акцiонера 
TREELON INVESTMENTS LIMITED (ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД) Гiнера 
Євгенiя Ленноровича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспорт-
них даних). Частка TREELON INVESTMENTS LIMITED (ТРIЛОН 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД) становить 15,1012% статутного капiталу ПАТ НЗФ. 
Гiнер Є. Л. особисто володiє 0,00000006445% в статутному капiталi 
емiтента. Протягом останнiх п’яти рокiв Гiнер Є. Л. займав посаду члена 
наглядової ради ПАТ НЗФ. Особа не є незалежним директором. Особу об-
рано до переобрання. У посадової особи емiтента вiдсутня непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» прийнято рiшення 
про обрання члена наглядової ради товариства представника акцiонера 
SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) 
Трояна Михайла Михайловича (фiзична особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних). Частка SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) становить 15,5030% статутного капiталу  
ПАТ НЗФ. Троян М. М. особисто володiє 0,00000064452% в статутному 
капiталi емiтента. Посадова особа не надала iнформацiю стосовно посад, 
якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв. Особа не є незалежним директо-
ром. Особу обрано до переобрання. У посадової особи емiтента вiдсутня 
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» прийнято рiшення 
про обрання члена наглядової ради товариства представника акцiонера 
SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) 
Юрченка Iгоря Петровича (фiзична особа не дала згоди на розкриття пас-
портних даних). Частка SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) становить 15,5030% статутного капiталу  
ПАТ НЗФ. Юрченко I. П. часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Посадова особа не надала iнформацiю стосовно посад, якi обiймала про-
тягом останнiх п’яти рокiв. Особа не є незалежним директором. Особу об-
рано до переобрання. У посадової особи емiтента вiдсутня непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» прийнято рiшення 
про обрання члена ревiзiйної комiсiї товариства Акудовича Андрiя Олексан-
дровича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Аку-
дович А. О. часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Протягом 
останнiх п’яти рокiв Акудович А. О. займав посаду голови ревiзiйної комiсiї 
ПАТ НЗФ, юрисконсульта. Особу обрано до переобрання. У посадової осо-
би емiтента вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» прийнято рiшення 
про обрання члена ревiзiйної комiсiї товариства Пiкуша Iгоря Сергiйовича 
(фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Пiкуш I. С. 
часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Протягом останнiх п’яти 
рокiв Пiкуш I. С. займав посаду члена ревiзiйної комiсiї ПАТ НЗФ, заступни-
ка директора. Особу обрано до переобрання. У посадової особи емiтента 
вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» прийнято рiшення 
про обрання члена ревiзiйної комiсiї товариства Плотнiкова Дениса Володи-
мировича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). 
Плотнiков Д. В. часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадо-
ва особа не надала iнформацiю стосовно посад, якi обiймала протягом 
останнiх п’яти рокiв. Особу обрано до переобрання. У посадової особи 
емiтента вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» прийнято рiшення 
про обрання члена ревiзiйної комiсiї товариства Капуки Андрiя Вiкторовича 
(фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Капука А. В. 
часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа не на-
дала iнформацiю стосовно посад, якi обiймала протягом останнiх п’яти 
рокiв. Особу обрано до переобрання. У посадової особи емiтента вiдсутня 
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.

Засiданням наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» 23 червня 2017 року 
прийнято рiшення про обрання члена наглядової ради Котляренка Олек-
сандра Валерiйовича - представника акцiонера ROUGELLA PROPERTIES 
LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛТД) головою наглядової ради (фiзична особа 
не дала згоди на розкриття паспортних даних). Частка ROUGELLA 
PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛТД) становить 15,8661% ста-
тутного капiталу ПАТ НЗФ. Котляренко О.В. особисто володiє 
0,00000032226% в статутному капiталi емiтента. Протягом останнiх п’яти 
рокiв Котляренко О.В. займав посаду голови наглядової ради ПАТ НЗФ, 
заступника директора. Особа не є незалежним директором. Особу обрано 
до переобрання. У посадової особи емiтента вiдсутня непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини.

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 Куцiн Володимир Семенович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.06.2017
(дата)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

"Будiвельнi матерiали"
2. Код за ЄДРПОУ 05495880
3. Місцезнаходження 76018, м. Iвано-Франкiвськ, Гетьмана 

Мазепи, 164
4. Міжміський код, телефон та факс 0342502855 0342502855
5. Електронна поштова 
адреса

office_budmat@mail.ru

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

05495880.infosite.com.ua

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

ІІ. Текст Повідомлення 
На загальних зборах акцiонерiв Публічного акцiонерного товариства 

«Будівельні матеріали», якi вiдбулися 23.06.2017 року приймалося рiшення 
щодо питання Порядку денного:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ”
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"КОЛОМИЙСЬКА ДРУКАРНя 
IМ. ШУхЕВИЧА"

2. Код за ЄДРПОУ 20540164
3. Місцезнаходження 78200, Коломия, Мазепи, 235
4. Міжміський код, телефон 
та факс

0343324937 0343324937

5. Електронна поштова 
адреса

kolodruk@yahoo.com

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

www.facebook.com/kolodruk

7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента шляхом 
злиття, приєднання, поділу, перетворення 
або банкрутства за рішенням вищого органу 
емітента або суду

II. Текст повідомлення
Заагальними зборами акцiонерiв ПАТ «Коломийська друкарня iм. Шухе-

вича» прийнято рiшення про припинення дiяльностi Публiчного акцiонерного 
товариства «Коломийська друкарня iм. Шухевича» шляхом реорганiзацiї, а 
саме: перетворення в iнше господарське товариство – Товариство з додат-
ковою вiдповiдальнiстю «Коломийська друкарня iм. Шухевича» .Рiшення 
прийнято 100% голосiв присутнiх на зборах (116 216 (сто шiстнадцять ти-
сяч двiстi шiстнадцять) голосiв за, проти, утрималися 0 голосiв).Рiшення 
було прийняте з причин спрощення дiяльностi товариства, зокрема 
дiяльностi товариства як емiтента та мiнiмiзацiї витрат, пов’язаних з обслу-
говуванням такої органiзацiйно-правової форми як акцiонерне товариство

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Голова правління Кривюк П.Д.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ»
2. Код за ЄДРПОУ 05495880
3. Місцезнаходження 76018, м. Iвано-Франкiвськ, Гетьмана Мазепи, 164
4. Міжміський код, телефон та факс 0342502855
5. Електронна поштова адреса office_budmat@mail.ru 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 05495880.infosite.com.ua 
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
Згiдно рiшення загальни зборів акціонерів ПАТ «Будівельні матерали» 

вiд 23.06.2017 року (Протокол №1/17 вiд 23.06.2017 р):
Звільнено з посади Голови наглядової ПАТ та обрано на посаду Голови 

Наглядової ради ПрАТ Кравчука Володимира Леонiдовича (паспорт ТТ 
221253 від 25.02.2014 Шевченкiвським РВ УМВС України в м. Києвi, частка 
у статутному капіталі – 0) Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято 100% голосiв 
присутнiх на зборах. Змiна складу посадових осiб вiдбулася в звязку з 
прйняттям рiшення про змiну найменування на ПрАТ. Попередня посада 
Голова Наглядової ради ПАТ. Обрано до переобрання .

Звільнено з посади Члена наглядової ради ПАТ та обрано на посаду 
Члена Наглядової ради ПрАТ Сойко Василя Васильовича (паспорт АС 
819130 від 02.07.2002 Луцьким МВ УМВС України в Волинськiй областi, 
частка у статутному капіталі – 0%) Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято 100% голосiв 
присутнiх на зборах. Змiна складу посадових осiб вiдбулася в звязку з 
прйняттям рiшення про змiну найменування на ПрАТ. Попередня посада 
Член Наглядової ради ПАТ. Обрано до переобрання .

Звільнено з посади Члена наглядової ради ПАТ та обрано на посаду 
Члена Наглядової ради ПрАТ Романюк Валентин Акимович (паспорт СР 
610727 23.07.1999 Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiйиобластi, 
частка у статутному капіталі – 0%) Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято 100% голосiв 
присутнiх на зборах. Змiна складу посадових осiб вiдбулася в звязку з 
прйняттям рiшення про змiну найменування на ПрАТ. Попередня посада 
Член Наглядової ради ПАТ. Обрано до переобрання .

Звільнено з посади Голови Ревізійної Комісії ПАТ та обрано на посаду 
Голови Ревізійної Комісії ПрАТ Прядченко Iрина Зiновївна (паспорт МЕ 
557327 09.11.2004 Iвано-Франкiвським МВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй 
областi, частка у статутному капіталі – 0.0074%, 500,00 грн.) Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення 
прийнято 100% голосiв присутнiх на зборах. Змiна складу посадових осiб 
вiдбулася в звязку з прйняттям рiшення про змiну найменування на ПрАТ. 
Попередня посада Голова Ревізійної комісії ПАТ. Обрано до переобрання .

Звільнено з посади Члена Ревізійної Комісії ПАТ та обрано на посаду 
Члена Ревізійної Комісії ПрАТ Ширмовська Людмила Володимирiвна (пас-
порт СС 510596 07.05.1999 Iвано-Франкiвським МВ УМВС України в Iвано-
Франкiвськiй областi, частка у статутному капіталі – 0) Посадова особа не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення 
прийнято 100% голосiв присутнiх на зборах. Змiна складу посадових осiб 
вiдбулася в звязку з прйняттям рiшення про змiну найменування на ПрАТ. 
Попередня посада Член Ревізійної комісії ПАТ. Обрано до переобрання .

Звільнено з посади Члена Ревізійної Комісії ПАТ та обрано на посаду 
Члена Ревізійної Комісії ПрАТ Чаплинський Вiталiй Дмитрович (паспорт СС 
825301 15.12.1999 Iвано-Франкiвським МВ УМВС України в Iвано-
Франкiвськiй областi, частка у статутному капіталі – 0) Посадова особа не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення 
прий нято 100% голосiв присутнiх на зборах. Змiна складу посадових осiб 
вiдбулася в звязку з прйняттям рiшення про змiну найменування на ПрАТ. 
Попередня посада Член Ревізійної комісії ПАТ. Обрано до переобрання .

Звільнено з посади Голови Правління ПАТ та обрано на посаду Голови 
правління ПрАТ Сапіжак Олександру Юріївну (паспорт СС 779556 
27.05.1999 Iвано-Франкiвським МВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй 
областi, частка у статутному капіталі – 0) Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято 100% 
голосiв присутнiх на зборах. Змiна складу посадових осiб вiдбулася в звяз-
ку з прйняттям рiшення про змiну найменування на ПрАТ. Попередня по-
сада Голова Правління ПАТ. Обрано до переобрання .

Звільнено з посади Члена Правління ПАТ та обрано на посаду Члена 
правління ПрАТ Цвiгун Мирославу Дмитрiвну (паспорт СЕ 425740 26.10.2007 
Iвано-Франкiвським МВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi, частка 
у статутному капіталі – 0) Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято 100% голосiв 
присутнiх на зборах. Змiна складу посадових осiб вiдбулася в звязку з 
прйняттям рiшення про змiну найменування на ПрАТ. Попередня посада 
Член Правління ПАТ. Обрано до переобрання .

Звільнено з посади Члена Правління ПАТ та обрано на посаду Члена 
правління ПрАТ Бугра Микола Богданович (паспорт СС 154563 26.10.2007 
Iвано-Франкiвським МВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi, частка 
у статутному капіталі – 0) Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято 100% голосiв 
присутнiх на зборах. Змiна складу посадових осiб вiдбулася в звязку з 
прйняттям рiшення про змiну найменування на ПрАТ. Попередня посада 
Член Правління ПАТ. Обрано до переобрання .

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.Найменування посади Голова правління ПАТ «Буді-
вельні матеріали» Сапіжак О.ю.,

14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 
одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру пра-
вочинів та їх граничної сукупної вартості.

Серед запропонованих Проектiв рiшень, було прийнято 
рiшення:»Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi мо-
жуть вчинятися товариством протягом не бiльше одного року з дати при-
йняття такого рiшення, характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською 
дiяльнiстю товариства, а саме договори купiвлi-продажу, договори про на-
дання послуг, договори лiзингу , кредитнi договори, договори про надання 
кредиту у формi овердрафту, договори застави та iпотечнi договори iз гра-
ничною сукупною вартiстю 6205 тис.грн за умови їх попереднього погоджен-
ня наглядовою радою.»Станом на 14.00 годину на зборах присутнi  

26 акцiонерiв (їх представники), якi в сукупностi володiють 4989482 голосу-
ючими простими iменними акцiями . Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 
Товариства становить 4994870 штук. Рiшення було прйнято 100% голосiв 
присутнiх на зборах, що становить 4989482 голосуючих акцiй. 

Гранична сукупна вартiсть правочинiв становить 6205 тис.грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi складає 6205 тис грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 

активiв складає 100%.
III. Підпис 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.Голова правління Сапіжак О.ю.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ"

2. Код за ЄДРПОУ 00186520
3. Місцезнаходження 53200, Нiкополь, Електрометалургiв, 310
4. Міжміський код, 
телефон та факс

0566654236 0566654628

5. Електронна поштова 
адреса

01@nzf.com.ua

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використовуєть-
ся емітентом для 
розкриття інформації

http://nzf.com.ua/Default.
aspx?id=207§=management

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

II. Текст повідомлення
23 червня 2017 року загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» 

(протокол 19 вiд 23.06.2017) прийнято рiшення про попереднє надання зго-
ди на вчинення значних правочинiв з придбання товариством електроенергiї 
граничною сукупною вартiстю правочинiв 6 000 000 000 грн 00 коп (Шiсть 
мiльярдiв гривень 00 копiйок).

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 15 309 118 тис.грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 39,2 %.

Загальна кiлькiсть акцiй - 1 551 537980 штук. Загальна кiлькiсть голосу-
ючих акцiй -1 547 423 531 штук (голосiв). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1 540 992 957 штук 
(голосiв).

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що голосували «ЗА» - 1 538 462 410 штук 
(голосiв) або 99,15725% вiд загальної кiлькостi акцiй.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що голосували «ПРОТИ» - 2 456 509 штук 
(голосiв) або 0,15833 % вiд загальної кiлькостi акцiй. 

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

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

2. Найменування посади Куцiн Володимир Семенович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.06.2017
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ”

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 «ДІАМАНТБАНК»; 2. Код за ЄДРПОУ 
23362711

3. Місцезнаходження 04070 м.Київ Контрактова площа 10 А
4. Міжміський код, телефон та факс 0445802384 0445802384
5. Електронна поштова адреса delo@diamantbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

II. Текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень прийнято на підставі Рішення 

правління Національного банку України від 22.06.2017р. №394-рш «Про 
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «ДІАМАНТБАНК» та Рі-
шення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 
23.06.2017р. №2663 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ДІАМАНТ-
БАНК».

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Нака-
зу від 24.06.2017р. №1-Л «Про припинення тимчасової адміністрації та 
виконання обов’язків ліквідатора ПАТ «ДІАМАНТБАНК».Посадова особа 
Старцева Тетяна Володимирівна (згода про розкриття паспортних даних 
не надана), яка займала посаду Уповноважена особа ФГВФО на здійснен-
ня тимчасової адміністрації в ПАТ «ДІАМАНТБАНК», припинила повнова-
ження.Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 2 місяці.

Рішення про призначення прийнято на підставі Рішення правління На-
ціонального банку України від 22.06.2017р. №394-рш «Про відкликання 
банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «ДІАМАНТБАНК» та Рішення вико-
навчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23.06.2017р. 
№2663 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ДІАМАНТБАНК».Призна-
чення посадової особи виконано на підставі Наказу від 24.06.2017р. №1-Л 
«Про припинення тимчасової адміністрації та виконання обов’язків лікві-
датора ПАТ «ДІАМАНТБАНК».Посадова особа Тімонін Олександр Олексі-
йович (згода про розкриття паспортних даних не надана), призначена на 
посаду Уповноважена особа ФГВФО на здійснення ліквідації ПАТ «ДІА-
МАНТБАНК».Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який 
призначено особу: 2 роки - до 23.06.2019р.

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

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

2.Уповноважена особа ФГВФО на здійснення ліквідації ПАТ «ДІА-
МАНТБАНК» Тімонін О.О. (підпис) М. П. (ініціали та прізвище керівника) 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "КОЛОМИЙСЬКА 
ДРУКАРНя IМ. ШУхЕВИЧА"

2. Код за ЄДРПОУ 20540164
3. Місцезнаходження 78200, Коломия, Мазепи, 235
4. Міжміський код, телефон та факс 0343324937 0343324937
5. Електронна поштова адреса kolodruk@yahoo.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.facebook.com/kolodruk

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

II. Текст повідомлення
Обрано комісію з припинення (комісію з реорганізації) ПАТ «Коломий-

ська друкарня ім. Шухевича» у складі трьох осіб:
Голова комісії : Кривюк Петро Дмитрович (Ідентифікаційний код 

2501203056, паспорт: серія СС № 245767, виданий Коломийським МВ УМВС 
14.02.1997р.; адреса проживання: м.Коломия, вул Окружна, 12). Володія 
часткою в СК 0.1678% , що становить 150,00 грн.Рiшення прийнято загальни-
ми зборами акцiонерiв 23.06.2017 року 100% голосуючих акцiй присутнiх на 
зборах (116 216 (сто шiстнадцять тисяч двiстi шiстнадцять) голосiв). Рiшення 
приймалося в звязку з прийняттям рiшення про перетворення ПАТ в ТДОВ. 
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не-
має. Попередня посада Голова правлiння Товариства.

Члени комісії: 
- Савчук Володимир Григорович (Ідентифікаційний код 2301115116, пас-

порт: серія СС № 823565, виданий Коломийським МВ УМВС 13.10.1999р.; 
адреса проживання: м.Коломия, вул Стеценка, 11). Володія часткою в СК 
12.1608% , що становить 10869,75 грн.Рiшення прийнято загальними збора-
ми акцiонерiв 23.06.2017 року 100% голосуючих акцiй присутнiх на зборах 
(116 216 (сто шiстнадцять тисяч двiстi шiстнадцять) голосiв). Рiшення прий-
малося в звязку з прийняттям рiшення про перетворення ПАТ в ТДОВ. По-
садова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не-
має. Попередня посада Член Налядової ради Товариства.

- Божик Андрій Миколайович (Ідентифікаційний код 22267904312, пас-
порт: серія СС № 768652, виданий Коломийським РВ УМВС 06.05.1999р.; 
адреса проживання: Коломийський район, с. П’ядики, вул Відродження, 26, 
кв. 7). Володія часткою в СК 18.5017% , що становить 16537,50 грн.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 23.06.2017 року 100% 
голосуючих акцiй присутнiх на зборах (116 216 (сто шiстнадцять тисяч 
двiстi шiстнадцять) голосiв). Рiшення приймалося в звязку з прийняттям 
рiшення про перетворення ПАТ в ТДОВ. Посадова особа непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Попередня посада го-
лова Налядової ради Товариства

Місцезнаходження комісії з припинення (комісії з реорганізації ): м. Ко-
ломия, вул. Мазепи, 235 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Голова правління Кривюк П.Д.
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЄВРАЗ СУхА БАЛКА»!
(Код за ЄДРПОУ: 00191329) Місцезнаходження: Україна, м. Кривий Ріг, 

вул. Конституційна, 5
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВ-

РАЗ СУХА БАЛКА», що знаходиться за адресою: 50029, м. Кривий Ріг,  
вул. Конституційна, 5 (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання 
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні 
збори»).Дата проведення Загальних зборів - «31» липня 2017 року. За-
гальні збори відбудуться у приміщенні адміністративно-побутового комбі-
нату шахти «ЮВІЛЕЙНА» (актова зала) за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, 
вул. Конституційна,11.Дата складення переліку акціонерів, які мають право 
на участь в Загальних зборах Товариства - 25 липня 2017 року (станом на 
24.00 ).Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводити-
меться з 8 год. 00 хв. до 8 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення 
Загальних зборів.Початок проведення Загальних зборів о 9 год. 00 хв.

ПРОЕКТ ПОРяДКУ ДЕННОГО 
ПОЗАЧЕРГОВИх ЗАГАЛЬНИх ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів 
Товариства.

3. Про зміну найменування Товариства.
4. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-

дової ради Товариства.
5. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Това-

риства.
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами На-
глядової ради Товариства.

7. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізій-
ної комісії Товариства.

8. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Това-
риства.

9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії 
Товариства.

10. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шля-
хом викладення та затвердження його в новій редакції.

11. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів 
ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в 
новій редакції.

12. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ЄВ-
РАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій ре-
дакції.

13. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ 
СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

14. Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВ-
РАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій ре-
дакції.

15. Про внесення змін до Положення про Інформаційну політику ПрАТ 
«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій 
редакції.

16. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПрАТ 
«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій 
редакції.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 
за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Кропивницького, 5, (офіс №107) що-
денно (крім суботи, неділі, святкових та неробочих днів) з 08:00 год. до  
16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення 
Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за 
порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є Генераль-
ний директор Товариства Баш Віталій Олександрович (тел.: 056-404-25-72). 
З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних 
зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціоне-
рів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законо-
давства. Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativnye-dokumenty-sb/

Наглядова рада Товариства 
Генеральний директор ПрАТ «ЄВРАЗ СУхА БАЛКА»          Баш В.О. 

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
«АПЕКС-БАНК»

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

буд. 2/16
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 224-61-84 (044) 224-61-84
5. Електронна поштова адреса apeks@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.apeksbank.com.ua/uk/
korporativnoe_upravlenie.html 

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

II. Текст повідомлення
23.06.2017 Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ «АПЕКС-

БАНК» прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз 
заiнтересованiстю, а саме УХВАЛИЛИ: 1. Надати згоду на укладення Договору 
про надання безповоротної фiнансової допомоги ПАТ «АПЕКС-БАНК» 
фiзичною особою – акцiонером Кузнєцовим Євгеном Едуардовичем у розмiрi 
90 млн. грн.; 2. Уповноважити Голову Правлiння ПАТ «АПЕКС-БАНК» Каба-
на В.В. на визначення всiх iстотних умов та пiдписання договору безповоротної 
фiнансової допомоги (надалi - Договiр), а також iнших документiв, пов`язаних з 
цим Договором. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПАТ «АПЕКС- БАНК» – 
303000, що становить 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй вiд загальної їх кiлькостi; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових Загаль-
них Зборах акцiонерiв ПАТ «АПЕКС- БАНК» - 303000, зареєструвалися 2 (два) 
акцiонера, у тому числi в особi представникiв, двом акцiонерам належить  
303 000 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих 
простих iменних акцiй ПАТ «АПЕКС-БАНК»; кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували: «за» - 303 000, що складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєстру-
валися для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «АПЕКС- 
БАНК» та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; «проти» - 0, що 
складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у позачергових 
Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «АПЕКС- БАНК» та є власниками голосуючих 
з цього питання акцiй. Iстотнi умови правочину - предмет правочину: надання 
безповоротної фiнансової допомоги ПАТ «АПЕКС-БАНК» фiзичною особою – 
акцiонером Кузнєцовим Євгеном Едуардовичем у розмiрi 90 млн. грн.; Повне 
найменування , мiсцезнаходження юридичної особи: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АПЕКС-БАНК», Україна, 01014, м. Київ, вул. Печерська,  
буд. 2/16, код за ЄДРПОУ 36482677. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої 
у вчиненнi ПАТ «АПЕКС-БАНК» правочину: Голова Спостережної ради 
ПАТ  «АПЕКС-БАНК», власник iстотної участi в ПАТ «АПЕКС-БАНК» Кузнєцов 
Євген Едуардович. Сума коштiв, що є предметом правочину: 90 000 000,00 грн.
(дев`яносто мiльйонiв гривень) Вартiсть активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (2016): 210 940 тис. грн..; Спiввiдношення суми коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «АПЕКС-БАНК» за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (2016): 42,67 %.

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

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

2. Найменування посади: Голова Правлiння Кабан Вiктор Васильович
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІАМАНТБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 23362711
3. Місцезнаходження 04070 м.Київ Контрактова площа 10 А
4. Міжміський код, телефон та факс 0445802384 0445802384
5. Електронна поштова адреса delo@diamantbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації diamantbank.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 
Припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емі-
тента

II. Текст повідомлення 
Відповідно до Рішення правління Національного банку України від 

22.06.2017р. №394-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію 
ПАТ «ДІАМАНТБАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб прийнято Рішення від 23.06.2017р. №2663 «Про початок про-
цедури ліквідації ПАТ «ДІАМАНТБАНК» та делегування повноважень лікві-
датора банку».

Згідно із зазначеними рішеннями розпочато процедуру ліквідації ПАТ  «ДІ-
АМАНТБАНК» з 24 червня 2017р. по 23 червня 2019 року включно. 

Уповноваженою особою Фонду гарантування Призначено провідного 
професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу 
запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департа-
менту управління активами Тімоніна Олександра Олексійовича та делего-
вано йому всі повноваження ліквідатора ПАТ «ДІАМАНТБАНК».

Банк має кредиторів, вимоги яких будуть задоволені відповідно до реє-
стру акцептованих вимог кредиторів Банку.За даними річної фінансової 
звітності, підтвердженої аудиторським висновком, станом на кінець дня  
31 грудня 2016 року вартість чистих активів ПАТ «ДІАМАНТБАНК» склала 
7 411 979 тис.грн, сума зобов'язань 7 301 178 тис.грн., розмір власного ка-
піталу 110 801 тис.грн.

Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів 
одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна Банку, в черговості, 
що передбачена частиною першою статті 52 Закону України «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб».

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

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

2.Уповноважена особа ФГВФО на здійснення ліквідації ПАТ «ДІА-
МАНТБАНК» Тімонін О.О.

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІАМАНТБАНК»

Щодо ліквідації ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕР-
СИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
ФОНДУ «ТЕРСІН – ІI» компанії з управління активами «ТЕР-
СІН» (код ЄДРІСІ 233631) далі Фонду. 

У зв’язку з несприятливою економічною ситуацією 23.06.2017 
було прийнято рішення щодо ліквідації Фонду. Вимоги до Фон-
ду пред’являти, починаючи з 23.06.2017 у робочий час за 
адресою Україна 01103, м. Київ, вул. Драгомирова, буд. 4, 
оф. N 121 з пред’явленням документів, що засвідчують вико-
нання робот чи надання послуг Фонду.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   
(044) 5864394
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Индекс делового доверия IFO в Германии  
в июне достиг рекорда

Индекс доверия германских предпринимателей к 
экономике страны в июне продолжил рост по итогам пя-
того месяца подряд и достиг исторического максимума.

Значение индикатора, рассчитываемого исследова-
тельским институтом IFO, увеличилось до 115,1 пункта 
по сравнению со 114,6 пункта в мае.

При этом аналитики в среднем ожидали снижения по-
казателя в текущем месяце до 114,4 пункта, сообщает 
Trading Economics.

Немецкие предприниматели считают, что состояние их 
бизнеса «явно улучшилось», и еще более оптимистичны в 
отношении следующего полугодия. «Опрошенные бизнес-
мены в приподнятом настроении и еще увереннее смотрят 
в будущее», - отметил президент института IFO Клеменс 
Фюст. Эксперты считают основными факторами улучше-
ния настроений низкие процентные ставки и курс евро, а 
также подешевевшую нефть, сообщает Deutsche Welle.

Подындекс ожиданий руководителей германских пред-
приятий на ближайшее время в июне поднялся до 106,8 
пункта со 106,5 пункта в предшествующем месяце. Инди-
катор отношения к текущей ситуации вырос до 124,1 
пункта по сравнению со 123,3 пункта в мае.

Индексы доверия IFO рассчитываются по результатам 
опроса около 7 тыс. руководителей компаний ФРГ.

Рост прибылей крупных промышленных 
компаний КНР в мае ускорился до 16,7%

Темпы роста прибылей крупных промышленных ком-
паний Китая в мае 2017 года ускорились благодаря уве-
личению глобального спроса, способствовавшего 
повышению заказов на продукцию предприятий.

Прибыли подскочили на 16,7% по сравнению с маем 
2016 года - до 626 млрд юаней ($91,5 млрд), свидетель-
ствуют данные Государственного статистического управ-
ления КНР (ГСУ).

В апреле рост прибылей составил 14%, по итогам все-
го прошлого года - 8,5%.

Китайские промпредприятия увеличили объемы реа-
лизации продукции в мае по сравнению с апрелем, отме-
тил экономист ГСУ Хэ Пин. Помимо этого, доходы от ин-
вестиций, сделанных промышленными компаниями, 

выросли в прошлом месяце, добавил он.
Показатель отношения задолженности к собственно-

му капиталу крупных промышленных компаний КНР в 
мае сократился до 56,1% с 58,7% в апреле, цитирует 
экономиста MarketWatch.

ВВП Канады может вырасти на $150 млрд  
к 2026 г. в случае ликвидации гендерного 

неравенства
Повышение трудовой занятости женщин в Канаде и 

устранение гендерного неравенства на рабочем месте 
могут увеличить ВВП страны на $150 млрд в год через 
10 лет, сообщается в докладе McKinsey Global Institute.

Эта сумма эквивалентна текущему объему финсекто-
ра Канады.

Женщины составляют 47% экономически активного 
населения Канады, а их вклад в ВВП - 41%, что выше 
среднего по миру показателя - 37%.

В опросе участвовали 69 канадских компаний, в которых 
работают более 500 тыс. человек. На должностях началь-
ного уровня женщины составляют 45%, на позициях уров-
ня вице-президентов - 25%, CEO - всего 15%.

Для достижения гендерного равенства в Канаде по-
требуется создать около 600 тыс. рабочих мест для жен-
щин, что на 6% больше, чем предполагают текущие 
официальные прогнозы. Как отмечает McKinsey, сокра-
щение разрыва в оплате труда идет очень медленно - 
при сохранении текущих темпов для полного равенства 
потребуется от 30 до 180 лет.

Женщин предлагается вовлечь в сектор производства 
товаров, где в настоящее время 75% должностей зани-
мают мужчины. Сейчас большинство женщин заняты 
преимущественно в сфере образования и здравоохра-
нения - 67% и 82% соответственно. В коммунальной 
сфере, а также в лесной и нефтегазовой промышленности, 
вклад которых в экономику в несколько раз превышает 
показатели других отраслей, сотрудники женского пола 
занимают лишь 20% вакансий.

McKinsey Global Institute является исследовательским 
подразделением международной консалтинговой фирмы 
McKinsey & Co.
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