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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила,  
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 11 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, 
зі змінами, та відповідно до відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підпри-
ємців та громадських формувань у формі витягу від 
11.07.2016 №1001125191 щодо судового рішення про ви-
знання пат «азовські мастила і оливи» (код за 
ЄДРПОУ: 00152365) банкрутом і відкриття ліквідаційної 
процедури, що отримано від ліквідатора ПАТ «Азовські 
мастила і оливи» Персюка С.В. листом від 27.07.2016 
№421/3667, зупинено обіг акцій ПАТ «Азовські мастила і 
оливи», код за ЄДРПОУ: 00152365 – розпорядження 
№183-Кф-З від 11 серпня 2016 року. 

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: «15» серпня 2016 року.

*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843, пункту 3 Розділу І Порядку скасуван-
ня реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013р. №737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 за №822/23354, та відповідно 
до документів, наданих публічним акціонерним това-
риством «СмартБанК», 04114, м. Київ, вул. Вишгород-
ська, 45/2, літера «А», код за ЄДРПОУ: 37176171, на зу-
пинення обігу акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного 
товариства, зупинено обіг простих іменних акцій Публіч-
ного акціонерного товариства «СМАРТБАНК» - розпоря-
дження № 182-Кф-З від 10 серпня 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі абз. другого під-
пункту 4 пункту 1 глави 3 розділу ІV Положення про по-
рядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
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документів, наданих державним підприємством «між-
народний аеропорт «Бориспіль» (код за ЄДРПОУ: 
20572069 08307, Київська область, м. Бориспіль, Міжна-
родний аеропорт «Бориспіль») на зупинення обігу облі-
гацій у зв`язку з анулюванням викуплених облігацій се-
рії К, зупинено обіг облігацій Державного підприємства 
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль» серії К - розпоря-
дження № 61-Кф-Зо-о від 11 серпня 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжна-
родних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№171/24948 (зі змінами), та відповідно до документів, 
отриманих від ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ», код за ЄДРПОУ: 
01349644, 14001, м. Чернігів, вул. Індустріальна, буд. 11, 
на скасування реєстрації випуску облігацій серії  А у зв’язку 
з погашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску об-
лігацій пат «БУдІндУСтрІя» серії А. Свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» серії А 
від 16.01.2013 №5/2/2013, видане 03.04.2013 Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульо-
вано – розпорядження № 167-Кф-С-о від 11 серпня 
2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, 
зі змінами, та відповідно до документів, наданих 
ПрАТ «АГРОФІРМА ІМ. С. ЛАЗО» (68525, Одеська об-
ласть, Тарутинський р-н, с. Надрічне, вул. Центральна, 
буд. 89, код за ЄДРПОУ: 05406184) на скасування реє-
страції випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонер-
ного товариства в ТОВ «ЛОЗА», скасовано реєстрацію 
випуску акцій прат «аГрофІрма Ім. С. лаЗо». Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «АГРОФІРМА 
ІМ. С. ЛАЗО» від 14.06.2011 №52/15/1/11, видане 
06.03.2012 Одеським територіальним управлінням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження № 216-Кф-С-а від 
11 серпня 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Комісії від 23.04.2013 року № 737, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських форму-
вань у формі витягу від 02.08.2016 №1001222621 про 
державну реєстрацію припинення ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ 
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (код за 
ЄДРПОУ: 04544435) 22.07.2016, та інформації, отриманої 
від Центрального територіального департаменту Комісії 
(лист від 27.07.2016 №05/02/2745), скасовано реєстрацію 
випуску акцій прат «БаХмацЬКе ХлІБоприймалЬне 
пІдприЄмСтво» (код за ЄДРПОУ6 04544435). Дублікат 
свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ВАТ «БАХМАЦЬ-
КЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (код за 
ЄДРПОУ 04544435) від 05.11.1998 року №189/24/1/98 
(дата видачі дубліката - 13.10.2015), виданого Централь-
ним територіальним департаментом Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 217-Кф-С-а від 11 серпня 
2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Комісії від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських форму-
вань у формі витягу від 02.08.2016 №1001223387 про 
державну реєстрацію припинення ВАТ «ПРОМЕКСПО-
БУД» (код за ЄДРПОУ: 36114486) 23.06.2016) та інфор-
мації, отриманої від Центрального територіального де-
партаменту Комісії (лист від 27.07.2016 №05/02/2745), 
скасовано реєстрацію випуску акцій ват «промеКСпо-
БУд» (код за ЄДРПОУ: 36114486). Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій ВАТ «ПРОМЕКСПОБУД» (код за 
ЄДРПОУ: 36114486) від 02.03.2009 року №25/10/1/09, 
видане 13.04.2009 Управлінням Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку в м. Києві та Київської 
області, анульовано – розпорядження № 218-Кф-С-а 
від 11 серпня 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Комісії від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських форму-
вань у формі витягу від 02.08.2016 №1001223395 про 
державну реєстрацію припинення ЗАТ «РЕЙТИНГ» (код 
за ЄДРПОУ: 21653769) 04.07.2016) та інформації, отри-
маної від Центрального територіального департаменту 
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Комісії (лист від 27.07.2016 №05/02/2745), скасовано ре-
єстрацію випуску акцій Зат «рейтинГ» (код за ЄДРПОУ: 
21653769). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ЗАТ «РЕЙТИНГ» (код за ЄДРПОУ: 21653769) від 
12.08.2004 року №240/10/1/2004, видане Управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в 
м. Києві та Київської області, анульовано – розпоря-
дження № 219-Кф-С-а від 11 серпня 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Комісії від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських форму-
вань у формі витягу від 02.08.2016 №1001222352 про 
державну реєстрацію припинення ПАТ «ВІННИЦЬКИЙ 
КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ №2» (код за ЄДРПОУ: 
00953208) 15.07.2016 та інформації, отриманої від Цен-
трального територіального департаменту Комісії (лист 
від 27.07.2016 №05/02/2745), скасовано реєстрацію ви-
пуску акцій пат «вІнницЬКий КомБІнат ХлІБопро-
дУКтІв №2» (код за ЄДРПОУ: 00953208). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ВАТ «ВІННИЦЬКИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ №2» (код за ЄДРПОУ 00953208) від 
16.11.1998 року №129/02/1/98, видане Вінницьким тери-
торіальним управлінням Державної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 220-Кф-С-а від 11 серпня 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Комісії від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських форму-
вань у формі витягу від 02.08.2016 №1001222579 про 
державну реєстрацію припинення СВАТ «ОБРІЙ» (код за 
ЄДРПОУ: 03058840) 01.07.2016 та інформації, отрима-
ної від Центрального територіального департаменту Ко-
місії (лист від 27.07.2016 №05/02/2745), скасовано реє-
страцію випуску акцій Сват «оБрІй» (код за ЄДРПОУ: 
03058840). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
СВАТ «ОБРІЙ» (код за ЄДРПОУ: 03058840) від 
16.01.2001 року №1/02/1/01, видане Вінницьким терито-
ріальним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 221-Кф-С-а від 11 серпня 2016 року.

11.08.2016 р.

01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

повідомлення про виникнення особливої інформації  
(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 БАНК "ТРАСТ"
2. Код за ЄДРПОУ 35371070
3. Місцезнаходження 01014 мiсто Київ вулиця Сергiя 

Струтинського, 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044)5024592 (044)5024593
5. Електронна поштова адреса NKurash@banktrust.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
На пiдставi поданої заяви про звiльнення за угодою сторiн вiд 

09.08.2016р. Наглядова рада ПАТ БАНК «ТРАСТ» (Протокол № 090816 вiд 
09 серпня 2016 року) прийняла рiшення про звiльнення Маєряна Сорiна 

Володимировича з посади Голови Правлiння ПАТ БАНК «ТРАСТ» 09 серп-
ня 2016 року.

Маєрян Сорiн Володимирович непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Володiє 6 000 000 шт. акцiями ПАТ БАНК 
«ТРАСТ».

Маєрян Сорiн Володимирович перебував на посадi Голови Правлiння 
ПАТ БАНК «ТРАСТ» з 08 вересня 2015 року по 09 серпня 2016 року.

На перiод до обрання нового Голови Правлiння, Нiкулiщеву Олену 
Юрiївну, Члена Правлiння- директора Департаменту фiнансового 
монiторингу, призначено тимчасово виконуючим обов'язки Голови 
Правлiння ПАТ БАНК «ТРАСТ», згiдно протоколу Наглядової ради вiд 09 
серпня 2016 року.

Згода на розкриття паспортних даних не надана.
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 Нiкулiщева Олена Юрiївна
Виконуючий обов'язки 
Голови Правлiння

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.08.09
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
БанК “траСт”

ат «СК СвІСС КлаСІК лайф»
Доповнення щодо інформації про проведення 12.09.2016 року позачер-

гових загальних зборів акціонерів ат «СК Свісс Класік лайф» (код за 
ЄДРПОУ 33152529), опублікованої у бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 148 

від 05.08.2016 р.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
(крім кумулятивного голосування): www.swiss-cl.com/news/.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №153, 12 серпня 2016 р. 
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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 ТОВАРИ-

СТВО «ДIВI БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 37572263
3. Місцезнаходження: 04070, мiсто Київ, вул. Iгорiвська/Набережно-

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

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

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 23 вiд 

08.08.2016р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Бунецької 
Ольги Дмитрiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) як голо-
ви Спостережної ради з 09.08.2016р. Пiдстава — рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв №23 вiд 08.08.2016р. про дострокове припинення повноважень 
Спостережної ради в повному складi. Зазначенiй особi належить 48970000 
простих iменних акцiй Банку, що складає 8,3% загальної кiлькостi голосую-
чих акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
На посадi Голови Спостережної ради перебувала з 01.09.2015р. по 
08.08.2016р.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 23 вiд 
08.08.2016р.) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень До-
аги Наталiї Григорiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) як 
члена Спостережної ради з 09.08.2016р. Пiдстава — рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв №23 вiд 08.08.2016р. про дострокове припинення повноважень 
Спостережної ради в повному складi. Зазначенiй особi належить 57230000 
простих iменних акцiй Банку, що складає 9,7% загальної кiлькостi голосуючих 
акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На 
посадi члена Спостережної ради перебувала з 01.09.2015р. по 08.08.2016р.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 23 вiд 
08.08.2016р.) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень 
Фоменка Сергiя Леонiдовича (згоди на розкриття паспортних даних не на-
дано) як члена Спостережної ради з 09.08.2016р. Пiдстава — рiшення За-
гальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 08.08.2016р. про дострокове припинен-
ня повноважень Спостережної ради в повному складi. Частки в статутному 
капiталi Банку не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. На посадi члена Спостережної ради перебував з 17.11.2015р. 
по 08.08.2016р.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 23 вiд 
08.08.2016р.) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень 
Швеця Олександра Володимировича (згоди на розкриття паспортних да-
них не надано) як члена Спостережної ради з 09.08.2016р. Пiдстава — 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 08.08.2016р. про дострокове 
припинення повноважень Спостережної ради в повному складi. Часткою в 
статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. На посадi члена Спостережної ради перебу-
вав з 17.11.2015р. по 08.08.2016р.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 23 вiд 
08.08.2016р.) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень 
Куцовського Олександра Вiталiйовича (згоди на розкриття паспортних да-
них не надано) як члена Спостережної ради з 09.08.2016р. Пiдстава — 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв № 23 вiд 08.08.2016р. про дострокове 
припинення повноважень Спостережної ради в повному складi. Часткою в 
статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. На посадi члена Спостережної ради перебу-
вав з 27.04.2015р. по 08.08.2016р.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 23 вiд 
08.08.2016р.) прийнято рiшення, згiдно з яким на посаду Голови Спостереж-
ної ради Банку з 09.08.2016р. обрано акцiонера Бунецьку Ольгу Дмитрiвну 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) зi строком повноважень — 
до наступних чергових (рiчних) Загальних зборiв акцiонерiв. Пiдставою для 
прийняття рiшення є пропозицiя акцiонерiв щодо обрання нового складу Спо-
стережної ради. Зазначенiй особi належить 48970000 простих iменних акцiй 
Банку, що складає 8,3% загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала про-
тягом останнiх п’яти рокiв: Голова Спостережної ради ПАТ «ДIВI БАНК», 
Фахiвець вiддiлу продажу фiнансових продуктiв ПАТ «IНГ Банк Україна».

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 23 вiд 
08.08.2016р.) прийнято рiшення, згiдно з яким на посаду члена Спостережної 
ради Банку з 09.08.2016р. обрано акцiонера Доагу Наталiю Григорiвну (згоди 
на розкриття паспортних даних не надано) зi строком повноважень — до на-
ступних чергових (рiчних) Загальних зборiв акцiонерiв. Пiдставою для при-
йняття рiшення є пропозицiя акцiонерiв щодо обрання нового складу Спо-
стережної ради. Зазначенiй особi належить 57230000 простих iменних акцiй 
Банку, що складає 9,7% загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала про-
тягом останнiх п’яти рокiв: член Спостережної ради ПАТ «ДIВI БАНК».

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 23 вiд 
08.08.2016р.) прийнято рiшення, згiдно з яким на посаду члена Спостереж-
ної ради Банку з 09.08.2016р. обрано незалежного директора Куцовського 
Олександра Вiталiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) 
зi строком повноважень — до наступних чергових (рiчних) Загальних зборiв 
акцiонерiв. Пiдставою для прийняття рiшення є пропозицiя акцiонерiв щодо 
обрання нового складу Спостережної ради. Частки в статутному капiталi 
Банку не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: член Спостережної 
ради ПАТ «ДIВI БАНК», Радник Голови Правлiння ПАТ «ДIВI БАНК», Рад-
ник Голови Правлiння ПАТ «СМАРТБАНК», Радник Голови Правлiння 
ПАТ «КБ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР», начальник казначейства ПАТ «КБ 
«ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР», начальник департаменту Казначейства АТ 
«ЄВРОГАЗБАНК», начальник казначейства АТ «ЄВРОГАЗБАНК».

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 23 вiд 
08.08.2016р.) прийнято рiшення, згiдно з яким на посаду члена Спостереж-
ної ради Банку з 09.08.2016р. обрано незалежного директора Пiдгаєцьку 
Олену Юрiївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) зi строком 
повноважень — до наступних чергових (рiчних) Загальних зборiв акцiонерiв. 
Пiдставою для прийняття рiшення є пропозицiя акцiонерiв щодо обрання 
нового складу Спостережної ради. Частки в статутному капiталi Банку не 
має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. По-
сади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник Управлiння 
приватного банкiнгу ПАТ «ДIВI БАНК», директор Департаменту валютного 
контролю ПАТ «Iнвестицiйно-трастовий банк», директор Департаменту ва-
лютного контролю ПАТ «Перехiдний банк «РВС БАНК», начальник 
Управлiння обслуговування приватних клiєнтiв ПАТ «Iнтеграл-банк».

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 23 вiд 
08.08.2016р.) прийнято рiшення, згiдно з яким на посаду члена Спостереж-
ної ради Банку з 09.08.2016р. обрано незалежного директора Шипiлову 
Олену Олексiївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) зi стро-
ком повноважень — до наступних чергових (рiчних) Загальних зборiв 
акцiонерiв. Пiдставою для прийняття рiшення є пропозицiя акцiонерiв щодо 
обрання нового складу Спостережної ради. Частки в статутному капiталi 
Банку не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник вiддiлу 
мiжбанкiвських та казначейських операцiй ТОВ «Фiнростбанк».

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

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

Заступник Голови правління 
пат «дІвІ БанК»  І.І. долуда

«11» серпня 2016р.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «дIвI БанК»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«джей тІ Інтернешнл КомпанІ УКраїна»
місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А повідо-

мляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 16 вересня 
2016 р. о 12.00 за адресою м. Київ, вул. Спаська, 30-а, 4 поверх, кімн.1 

порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Затвердження регламенту роботи Зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
5. Про внесення змін до Статуту АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Укра-

їна», у тому числі, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу АТ «Джей 
Ті Інтернешнл Компані Україна», шляхом викладення Статуту в новій ре-
дакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Реєстрація учасників зборів з 10.00 до 11.00 за місцем проведення зборів. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах — 12.09.16р. Проекти рішень з питань порядку денного розміщені на 
веб-сайті http://jti.pat.ua. До дня проведення загальних зборів акціонери мо-
жуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за місцезна-
ходженням товариства: м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімн.1, а в день 
проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Відповідальний за по-
рядок ознайомлення з документами — генеральний директор Веклич В.І.

довідки за тел. (044) 490-78-00.
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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)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента 
приватне акціонерне товариство «Бехівський спеціалізований 

кар’єр»
2. Код за ЄДРПОУ 03443749
3. Місцезнаходження 11523, житомирська область, Коростенський 

район, с. михайлівка
4. Міжміський код, телефон та факс 0414255925
5. Електронна поштова адреса yyakunina@bsq.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміна скла-
ду посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
09.08.2016 р. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства 

«Бехівський спеціалізований кар’єр» прийнято рішення про зміну складу 
посадових осіб емітента, а саме:

- звільнено з посади голови Правління Кузнєцова Віктора Івановича 
(п-т ВН 049649 виданий Коростенським МРВ УМВС України в Житомир-

ській області 04.01.2002р.) за рішенням Наглядової ради. Часткою у статут-
ному капіталі емітента не володіє; обіймав дану посаду з 15.12.2015 р. не-
погашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду тимчасово виконуючого обов’язки голови Правлін-
ня Дідківського Миколу Петровича (п-т ВМ 924011 вид. Коростенським МРВ 
УМВС України в Житомирській області 07.11.2000р.) за рішенням Наглядової 
ради. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особа призначена 
строком на 1 рік згідно Статуту; до призначення протягом останніх п’яти років 
обіймав наступні посади — ДСУ, заступник директора виробництва з питань 
ОП, майстер дробарно-сортувального цеху ВАТ «Коростенський щебзавод 
майстер»; майстер зміни дробарно-сортувального цеху, директор з виробни-
цтва ПрАТ «Трудовий колектив Коростенський щебзавод»; головний інженер 
ТОВ Трудовий колектив «Коростенський щебзавод»; заступник головного ін-
женера ТДВ «ТК Коростенський щебзавод»; Коростенський центр зайнятості; 
начальник з виробництва ГДЦ ПрАТ Бехівський спецкар’єр. Непогашених су-
димостей за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Голова правління
Кузнєцов в.І.

підпис, м. п. 
09.08.2016р.

приватне аКцІонерне товариСтво «БеХІвСЬКий СпецІалІЗований Кар’Єр»

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

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

1. Повне найменування емітента 
публічне акціонерне товариство «попільнянський спеціалізова-

ний кар’єр»
2. Код за ЄДРПОУ 03443732
3. Місцезнаходження житомирська область, попільнянський район, 

с. миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66
4. Міжміський код, телефон та факс 0413725462
5. Електронна поштова адреса psk@frz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміна скла-
ду посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
09.08.2016 р. Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства 

«Попільнянський спеціалізований кар’єр» прийнято рішення про зміну 
складу посадових осіб емітента, а саме:

- звільнено з посади голови Правління Кузнєцова Віктора Івановича 
(п-т ВН 049649 виданий Коростенським МРВ УМВС України в Житомир-

ській області 04.01.2002р.) за рішенням Наглядової ради. Часткою у статут-
ному капіталі емітента не володіє; обіймав дану посаду з 21.01.2016 р. не-
погашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду тимчасово виконуючого обов’язки голови Правлін-
ня Дідківського Миколу Петровича (п-т ВМ 924011 вид. Коростенським МРВ 
УМВС України в Житомирській області 07.11.2000р.) за рішенням Наглядової 
ради. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особа призначена 
строком на 1 рік згідно Статуту; до призначення протягом останніх п’яти років 
обіймав наступні посади — ДСУ, заступник директора виробництва з питань 
ОП, майстер дробарно-сортувального цеху ВАТ «Коростенський щебзавод 
майстер»; майстер зміни дробарно-сортувального цеху, директор з виробни-
цтва ПрАТ «Трудовий колектив Коростенський щебзавод»; головний інженер 
ТОВ Трудовий колектив «Коростенський щебзавод»; заступник головного ін-
женера ТДВ «ТК Коростенський щебзавод»; Коростенський центр зайнятості; 
начальник з виробництва ГДЦ ПрАТ Бехівський спецкар’єр. Непогашених су-
димостей за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Голова правління
Кузнєцов в.І.

підпис, м. п. 
09.08.2016р.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «попІлЬнянСЬКий СпецІалІЗований Кар’Єр»

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 ТОВАРИ-
СТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 34809641
3. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, Подільський район, вулиця Ігорів-

ська, будинок 12-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 425-12-90, (044) 425-00-95
5. Електронна поштова адреса: info@sk-ridna.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://sk-ridna.com.ua/about-us/2016-
04-26-09-17-56.html 

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
11.08.2016 р. Головою Правління АТ (приватне) «СК «РІДНА» (наказ 

№ 21 від 11.08.2016 р.) прийнято рішення прийняти на роботу на постійній 

основі Сахара Ігоря Івановича (паспорт серії СН № 798836, виданий Ра-
дянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 07.04.1998 р.) з 12.08.2016 р. в  
АТ (приватне) «СК «РІДНА» на посаду Заступника Голови Правління; під-
става прийняття рішення, обґрунтування змін у персональному складі по-
садових осіб емітента — подання Сахаром Ігорем Івановичем 11.08.2016 р. 
заяви про прийняття на роботу. Строк, на який призначено Сахара Ігоря 
Івановича, — без зазначення строку. Частка Сахара Ігоря Івановича у ста-
тутному капіталі емітента — 0 %; розмір пакета акцій — 0 штук. Сахар Ігор 
Іванович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Інформація про посади, які Сахар Ігор Іванович обіймав протягом останніх 
п’яти років: Заступник Генерального директора ТДВ «СК «ФІНЕКСПЕРТ» 
(попереднє найменування — ТДВ «СК «ФІНЕКС»).

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

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

2. Найменування посади:
Голова правління _____________ 

(підпис)
л.в. невшупа 

(ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.08.2016 р.

(дата)

приватне аКцІонерне товариСтво
«СтраХова КомпанІя «рІдна»
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до уваги акціонерів

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«одеСЬКий припортовий Завод» 

(код ЄдрпоУ 00206539)!
місцезнаходження товариства: вул. Заводська, 3, місто Южне, 

Одеська область, Україна, 65481. 
повідомляємо вас про проведення позачергових загальних збо-

рів публічного акціонерного товариства «одеський припортовий за-
вод» (далі — позачергові загальні збори)!

місце реєстрації учасників та проведення позачергових загаль-
них зборів: вул. Заводська, 3, місто Южне, Одеська область, у приміщен-
ні конференц-зали заводу (2-й поверх). дата та час початку і закінчення 
реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у поза-
чергових загальних зборах: 15 вересня 2016 року, з 8-30 години до 9-50 
години. дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних 
зборів: 15 вересня 2016 року о 10 годині 00 хвилин. дата складення пе-
реліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних 
зборах: встановлена 09 вересня 2016 року (станом на 24 годину).

проеКт порядКУ денноГо:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів То-

вариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Об-
рання Голови позачергових загальних зборів Товариства. 3. Звіт Правлін-
ня Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду. 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства 
про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та 
затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. 6. За-
твердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 7. Розподіл прибутку То-
вариства, отриманого за підсумками роботи у 2015 році, в тому числі за-
твердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності 
Товариства у 2015 році. 8. Затвердження основних напрямів діяльності 
Товариства на 2016 рік. 9. Прийняття рішення про припинення повнова-
жень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членів 
Наглядової ради Товариства. 11. Затвердження умов цивільно-правових 
договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами 
Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 12. Внесення змін до Ста-
туту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 13. Внесення 
змін до внутрішніх положень Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою http://opz.
odessa.net. Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необ-
хідно мати при собі паспорт та довіреність на право участі у позачергових 
загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для пред-
ставників юридичних та фізичних осіб). З документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, 
акціонери Товариства можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам 
даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів 
щоденно (крім суботи та неділі), за місцезнаходженням Товариства:  
вул. Заводська, 3, місто Южне, Одеська область у кабінеті з роботи з акціо-
нерами (кімн. 214, Відділ кадрів), кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 та 
з 13.00 до 15.00 години, а в день проведення загальних зборів  — також у 
місці їх проведення з 08.30 годин до 09.50 годин. Відповідальним за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, є корпоративний секретар Товариства. 

телефон для довідок: (048) 759-3129.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис грн)
найменування показника період 

звітний 
2015

попередній 
2014

Усього активів 3334328 8762524
Основні засоби (залишкова вартість) 1114132 1074161
Довгострокові фінансові інвестиції 371046 375542
Запаси, у т.ч. готова продукція 657580 4800880
Сумарна дебіторська заборгованість 346834 1567227
Грошові кошти та їх еквіваленти 56329 248673
Нерозподілений прибуток (збиток) -1704461 -1922975
Власний капітал 256176 37447
Статутний капітал 798544 798544
Довгострокові зобов’язання 2126382 1793242
Поточні зобов’язання і забезпечення 951770 6931835
Чистий прибуток (збиток) 218514 -633277
Середньорічна кількість акцій (тис шт.) 798544 798544
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3741 3786

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «тУрБоатом»; 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05762269;
3. Місцезнаходження: просп. Московський, 199, м. Харків, 61037;
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (057) 349-22-92, факс 

(057) 349-21-71;
5. Електронна поштова адреса: office@turboatom.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.turboatom.com.ua;
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента. 
ІІ. текст повідомлення

10.08.2016 року Наглядовою радою Публічного акціонерного товари-
ства «Турбоатом» (Протокол № 6-НР від 10.08.2016 року) прийняті на-
ступні рішення: 

- обрати Головою Наглядової ради ПАТ «Турбоатом» Парфененка 
Дмитра Миколайовича, паспорт серія МЕ № 350315, виданий Печерським 
РУГУ МВС України в місті Києві, 03.04.2004 р. Посади, які особа обіймала 
протягом останніх п’яти років: Перший заступник Голови Фонду державно-
го майна України; виконувач обов’язків Голови Фонду державного майна 
України; директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконав-
чого органу Київської міської ради. Безпосередньо акціями Товариства не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрати заступником Голови Наглядової ради ПАТ «Турбоатом» Аста-
шева Євгена Вікторовича, паспорт серія СО № 892140, виданий Шевчен-
ківським РУ ГУ МВС України у м. Києві, 22.02.2002 р. Посади, які особа 
обіймала протягом останніх п’яти років: Директор Департаменту; началь-
ник Управління Фонду державного майна України. Безпосередньо акціями 
Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

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

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

2. Генеральний директор _________________ 
в.Г. Суботін 

М.П.

повІдомлення
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«ГотелЬ ГолоСІївСЬКий»

Публічне акціонерне товариство «Готель Голосіївський», що знахо-
диться за адресою: 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 93 (Код за 
ЄДРПОУ 03358529) (далі – Товариство) повідомляє про проведення поза-
чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «14»  ве-
ресня 2016 року об 11 годині 00 хв., за адресою: 03127, м. Київ, прос-
пект 40-річчя жовтня, 93, 2 (другий) поверх, конференц-зал. 

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збо-
ри, о 10 годині 00 хв., закінчення реєстрації о 10 годині 45 хв. Реєстрація 
буде проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні надати 
документ, що підтверджує особу. Представники акціонерів – документ, що 
підтверджує особу, а також доручення або інший документ, що підтвер-
джує їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 08 вересня 2016 року. 

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть 

участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Прийняття рішення про поширення діючої іпотеки, а саме майнового 

комплексу, загальною площею 9355,20 кв.м. за адресою м. Київ, проспект 
40-річчя Жовтня, будинок 93 на нові умови основного зобов’язання, згідно 
Кредитного договору № 010/08/3956 від 22.05.2008, діючого в рамках Ге-
неральної кредитної угоди № 010/08/3955 від 22.05.2008р..

4. Прийняття рішення про внесення змін до договору іпотеки.
5. Надання повноважень Голові правління ПАТ «Готель Голосіївський» Кон-

дратьєвій Н.М. на підписання від імені Товариства з АТ «Райффайзен Банк 
Аваль » додаткової угоди та інших документів необхідних для виконання прий-
нятих рішень, самостійно узгоджувати всі інші умови додаткової угоди.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: 
03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 93, приймальня.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова правління Кондратьєва Наталія Мирославівна. 

Довідки за телефоном (044) 259-76-73.
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Турбоатом»; 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05762269;
3. Місцезнаходження: просп. Московський, 199, м. Харків, 61037;
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (057) 349-22-92, факс 

(057) 349-21-71;
5. Електронна поштова адреса: office@turboatom.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.turboatom.com.ua;
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів. 
ІІ. текст повідомлення

09.08.2016 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів 
ПАТ «Турбоатом» (Протокол №21 від 09.08.2016 р.) прийнято рішення 
про надання згоди на вчинення значного правочину, вартість якого пере-
вищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фі-
нансової звітності Товариства, а саме:

- укласти контракт з ПАТ «Укргідроенерго» за результатами тендеру по 
закупівлі товарів та послуг «Реконструкція двох блоків, включаючи сім (7) 
турбін, сім (7) генераторів та вісім (8) допоміжних систем гідроагрегатів на 
Канівській гідроелектростанції» загальною вартістю 1 458 036 тис. грн. без 
ПДВ.

- надати повноваження Генеральному директору Товариства на під-
писання контракту з ПАТ «Укргідроенерго» (Україна) на реконструкцію 
ГЕС UHE/TKNV/T/2-13 Лот UHE/TKNV1/T/2-13 Реконструкція двох (2) бло-
ків, що включає сім (7) турбін, сім (7) генераторів і вісім (8) допоміжних 
систем гідроагрегатів на Канівській гідроелектростанції загальною вартіс-
тю 1 458 036 тис. грн. без ПДВ.

Вартість активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінан-
сової звітності складає 4 815 160 тис. грн. Співвідношення ринкової вар-
тості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів 
ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової звітності стано-
вить 30,28%.

Загальна кількість голосуючих акцій — 419 680 105, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах — 386 113 704, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення — 
319 577 070, «проти» прийняття рішення — 1 718 740.

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

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

2. Генеральний директор _________________ 
в.Г. Суботін 

М.П.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «тУрБоатом»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СтраХова КомпанІя «доБроБУт та ЗаХиСт»

(код ЄДРПОУ: 31571133, місцезнаходження: м. Київ, вул. Михайлівська, 
буд. 24/11-13В) 

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 14 вересня 2016 року об 12:00 за адресою: м. Київ, вул. михай-
лівська, буд. 24/11-13в (зала засідань ат «СК «добробут та Захист»).

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 11:15 до 11:45 за 
місцем та в день проведення зборів. Телефон: (044) 581-55-81. Для реєстрації 
акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати до-
кументи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен 
мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження, 

оформленого згідно з чинним законодавством. Дата складання переліку акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах: 08 вересня 2016 року.

порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. Обрання лі-

чильної комісії Загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи.
2. Затвердження передавального акту.
Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для проведен-

ня зборів, в робочі дні з 12:00 до 16:00 за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 
буд. 24/11-13В (бухгалтерія Товариства), а в день проведення Загальних зборів - 
також у місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами є Генеральний директор Ксєніч Костянтин Михайлович. Про-
позиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою 
фактичного місцезнаходження Товариства, кабінет Генерального директора. 

титульний аркуш повідомлення (повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електро-
нної та паперової форм інформації, 
що подається до Комісії, та досто-
вірність інформації, наданої для 
розкриття в загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння Закарлюка Олег Васильович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 10.08.2016
(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Пологiвський олiйноекстракцiйний 

завод»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
70600, Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи, вул. Ломоносо-

ва, 36
4. Код за ЄДРПОУ
00384147
5. Міжміський код та телефон, факс
06165, 2-37-22 2-30-21
6. Електронна поштова адреса
l.hizhnya@mezpology.zp.ua

II. дані про дату та місце оприлюднення повідомлення 
(повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення 
опубліковано у*

Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці

http://mezpology.zp.ua/ в мережі Інтернет

(адреса сторінки) (дата)

відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

№ 
з/п

дата 
прийняття 

рішення

ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину 
(тис. грн)

вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності (тис. 

грн)

Співвідношення 
ринкової вартості майна 

або послуг, що є 
предметом правочину, 

до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності (у 

відсотках)
1 2 3 4 5
1 09.08.2016 1132675,7 1120761 101,1

Зміст інформації:
дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного право-
чину — 09.08.2016 року; назва уповноваженого органу, що його прийняв — 
Наглядова рада ПАТ «Пологiвський ОЕЗ» (рішення приймалось на під-
ставі рішення Загальних зборів про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів з відповідним предметом від 08.04.2016 р.); предмет 
правочину — передача в іпотеку банківській установі нерухомого майна та 
земельних ділянок, належних товариству; ринкова вартiсть майна або по-
слуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодав-
ства — 1132675,7тис.грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi — 1120761 тис.грн.; спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) — 
101,1;

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«полоГIвСЬКий олIйноеКСтраКцIйний Завод»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «тУрБоатом»; 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05762269;
3. Місцезнаходження: просп. Московський, 199, м. Харків, 61037;
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (057) 349-22-92, факс  

(057) 349-21-71;
5. Електронна поштова адреса: office@turboatom.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.turboatom.com.ua;
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента. 
ІІ. текст повідомлення

09.08.2016 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Тур-
боатом» (Протокол №21 від 09.08.2016 р.) прийнято рішення про зміну 
складу посадових осіб Товариства, а саме:

- припинено повноваження Голови Наглядової ради — Фонду державно-
го майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: вул. Кутузова, 
18/9, м. Київ 01133, частка в статутному капіталі емітента 75,224076%), 
представник — Парфененко Дмитро Миколайович, паспорт серія МЕ 
№ 350315, виданий Печерським РУГУ МВС України в місті Києві, 03.04.2004 р. 
Перебував на посаді з 22.04.2015 р. Безпосередньо акціями Товариства не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження заступника Голови Наглядової ради — пред-
ставника Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцез-
находження: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ 01133, частка в статутному капіталі 
емітента 75,224076%) — Кальніченко Валентини Анатоліївни, паспорт серія 
МЕ №336267, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, 23.10.2003 р. 
Перебувала на посаді з 22.04.2015 р. Безпосередньо акціями Товариства не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради — представника 
Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходжен-
ня: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ 01133, частка в статутному капіталі емітента 
75,224076%) — Кріпіневич Зої Миколаївни, паспорт серія СО № 681036, 
виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві, 14.06.2001 р. Пере-
бувала на посаді з 22.04.2015 р. Безпосередньо акціями Товариства не во-
лодіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради — представника Фон-
ду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 
вул. Кутузова, 18/9, м. Київ 01133, частка в статутному капіталі емітента 
75,224076%) — Харіної Наталії Миколаївни, паспорт серія СМ № 401003, ви-
даний Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київський області, 13.09.2001 р. 
Перебувала на посаді з 22.04.2015 р. Безпосередньо акціями Товариства не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради — компанії ЛІНФОТ 
ЛІМІТЕД (Linfot Limited) (код ЄДРПОУ НЕ 255081, місцезнаходження: Рес-
публіка Кіпр, м. Лімассол, п/с 3025, Нафпліу, 15, 2-й поверх (Nafpliou, 15, 
2nd Floor, P.C.3025, Limassol, Cyprus), частка в статутному капіталі емітен-
та 0,0000%), представник — Уманська Олена Петрівна. Згоди на розкриття 
інформації посадова особа не надала. Перебувала на посаді з 22.04.2015  р. 
Володіє акціями Товариства у кількості 3 шт., що складає 0,000000%. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії — представника 
Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнахо-
дження: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ 01133, частка в статутному капіталі 
емітента 75,224076%) — Тур Анжеліни Василівни, паспорт серія СО 
№106754, виданий Ватутінським РУГУМВС в м. Києві, 11.03.1999 р. Пере-
бувала на посаді з 22.04.2015 р. Безпосередньо акціями Товариства не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії — представника Фон-
ду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 
вул. Кутузова, 18/9, м. Київ 01133, частка в статутному капіталі емітента 
75,224076%) — Холоднової Ірини Петрівни, паспорт серія СО № 145873, 
виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 08.04.1999 р. Перебу-
вала на посаді з 22.04.2015 р. Безпосередньо акціями Товариства не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії — представника Фонду 
державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: вул. Ку-
тузова, 18/9, м. Київ 01133, частка в статутному капіталі емітента 75,224076%)  — 
Маніної Олени Василівни, паспорт серія МК №949734, виданий 1МВМ Жовтне-
вого РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 02.11.1998 р. Перебувала на 
посаді з 22.04.2015 р. Безпосередньо акціями Товариства не володіє. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- обрано до складу Наглядової ради Товариства, строком до наступних 
річних загальних зборів акціонерів Товариства, Парфененка Дмитра Мико-
лайовича — представника акціонера Товариства, юридичної особи — Фон-
ду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 
вул. Кутузова, 18/9, м. Київ 01133, частка в статутному капіталі емітента 
75,224076%), паспорт серія МЕ № 350315, виданий Печерським РУГУ МВС 

України в місті Києві, 03.04.2004 р. Посади, які особа обіймала протягом 
останніх п’яти років: Перший заступник Голови Фонду державного майна 
України; виконувач обов’язків Голови Фонду державного майна України; 
директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого орга-
ну Київської міської ради. Безпосередньо акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано до складу Наглядової ради Товариства, строком до наступних 
річних загальних зборів акціонерів Товариства, Асташева Євгена Вікторо-
вича — представника акціонера Товариства, юридичної особи — Фонду 
державного майна України. (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 
вул. Кутузова, 18/9, м. Київ 01133, частка в статутному капіталі емітента 
75,224076%), паспорт серія СО № 892140, виданий Шевченківським РУ ГУ 
МВС України у м. Києві, 22.02.2002 р. Посади, які особа обіймала протягом 
останніх п’яти років: Директор Департаменту; начальник Управління Фонду 
державного майна України. Безпосередньо акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано до складу Наглядової ради Товариства, строком до наступних 
річних загальних зборів акціонерів Товариства, Візіра Олександра Сергійови-
ча — представника акціонера Товариства, юридичної особи — Фонду дер-
жавного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: вул. Ку-
тузова, 18/9, м. Київ 01133, частка в статутному капіталі емітента 75,224076%), 
паспорт серія СМ № 570333, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в Дні-
пропетровській області 17.10.2003 р. Посади, які особа обіймала протягом 
останніх п’яти років: заступник начальника відділу в Фонді державного майна 
України, заступник начальника управління — начальник відділу в Київській 
міській раді, юрисконсульт в ТОВ «Градбуд-1», юрисконсульт в ТОВ «Акцепт 
Логистик Груп», юрисконсульт в ТОВ «Смарт карти та системи», юрист в  
ТОВ «Юридична фірма «Саєнко Харенко», директор ТОВ «Базис Інвест», 
директор ТОВ «Будпромінфрасервіс». Безпосередньо акціями Товариства не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано до складу Наглядової ради Товариства, строком до наступних 
річних загальних зборів акціонерів Товариства, Денисенка Віталія Микола-
йовича — представника акціонера Товариства, юридичної особи — Фонду 
державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 
вул. Кутузова, 18/9, м. Київ 01133, частка в статутному капіталі емітента 
75,224076%), паспорт серія СМ № 904856, виданий Іванківським РВ ГУ 
МВС України в Київській області 12.07.2007 р. Посади, які особа обіймала 
протягом останніх п’яти років: заступник начальника відділу Фонду держав-
ного майна України; заступник начальника юридичного управління Київ-
ської міської ради; директор ТОВ «Денікс Груп»; начальник юридичного 
відділу ТОВ «РСГП «Столичний»; начальник юридичного управління  
ТОВ «Геліос інжиніринг». Безпосередньо акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано до складу Наглядової ради Товариства, строком до наступних річ-
них загальних зборів акціонерів Товариства, Уманську Олену Петрівну — пред-
ставника акціонера ТОВ «Компанія управління активами «Сварог Ессет Ме-
неджмент», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ 
«Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код 33499232-233821, міс-
цезнаходження: вул. Госпітальна, 12-д, м. Київ, 01901, частка в статутному ка-
піталі емітента 13,314157%). Згоди на розкриття інформації посадова особа не 
надала. Володіє акціями Товариства у кількості 3 шт., що складає 0,000000%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано до складу Ревізійної комісії Товариства, строком на 3 (три) 
роки, Фонд державного майна України — юридична особа — акціонер То-
вариства (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: вул. Кутузова, 18/9, 
м. Київ 01133, частка в статутному капіталі емітента 75,224076%).

- обрано до складу Ревізійної комісії Товариства, строком на 3 (три) 
роки, Гнідобор Ларису Михайлівну — представника акціонера Товариства, 
юридичної особи — Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 
00032945, місцезнаходження: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ 01133, частка в 
статутному капіталі емітента 75,224076%), паспорт серія СН № 678819, 
виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м.Києві 06.01.1998 р. Посади, 
які особа обіймала протягом останніх п’яти років: головний спеціаліст Фон-
ду державного майна України. Безпосередньо акціями Товариства не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано до складу Ревізійної комісії Товариства, строком на 3 (три) роки, 
Маніну Олену Василівну — представника акціонера Товариства, юридичної 
особи — Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезна-
ходження: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ 01133, частка в статутному капіталі емі-
тента 75,224076%), паспорт серія МК №949734, виданий 1МВМ Жовтневого 
РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 02.11.1998 р. Посади, які особа 
обіймала протягом останніх п’яти років: начальник відділу Державної фінансо-
вої інспекції в Харківській області. Безпосередньо акціями Товариства не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Генеральний директор _________________ 
в.Г. Суботін 

М.П.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА», код 
ЄДРПОУ: 21667547

ІНФОРМАЦІЯ В ПОВІДОМЛЕННІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. 13.09.2016 р. о 10-00 год., Україна, Київська обл., Броварський  р-н, 
с. Княжичі, вул. м. лагунової 1-Б, конференц-зал.

2. Початок реєстрації акціонерів 9-00 год., закінчення реєстрації 
9-45 год.

3. Реєстр акціонерів складено 10.08.2016 р.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 

денним:
• Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального дирек-

тора Товариства за 2015 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 
2015 рік. Підведення результатів фінансово-економічної діяльності Товари-
ства за 2015 рік.

• Затвердження штатного розпису Товариства на 2016 рік.
• Розподіл прибутку Товариства за 2010-2015 рік.
5. Будь-який з акціонерів має можливість особисто ознайомитись з до-

кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
Зборів, у робочі дні та робочий час за адресою: Україна, Київська обл. Бро-
варський р-н, с. Княжичі, вул. М. Лагунової 1-Б.

5. 1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного — moguntia.kiev.ua

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)

найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів 40797,5 45095,5
Основні засоби 2352,1 1767,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 19090,3 20532,7
Сумарна дебіторська заборгованість 15665,8 21437,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 2205,1 2769,8
Нерозподілений прибуток 20617,5 14749,0
Власний капітал 21831,5 15963,0
Статутний капітал 74,8 74,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 18966,0 29132,5
Чистий прибуток (збиток) 93904,0 106457,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 29 29

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  К. трач

приватне аКцІонерне товариСтво «моГУнцІя-УКраїна»

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

I. Загальні відомості:
1. Повне найменування емітента — Приватне акціонерне товариство 

«Дружківський завод металевих виробів»; 2. Код за ЄДРПОУ — 00191052;  
3. Місцезнаходження емітента — Донецька область, 84205, місто Дружківка, 
вул. Соборна, 3; 4. Міжміський код, телефон та факс емітента — 06267 4-39-81; 
4-47-11; 5. Електронна поштова адреса емітента — Sirius@dmf.com.ua  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформаціі — www.dmf.com.ua; 7. Вид особливої ін-
формації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

II. текст повідомлення:
09.08.2016 року наглядова рада Приватного акцiонерного товариства 

«Дружківський завод металевих виробів» (далi — товариство) прийняла 
рiшення про надання згоди на вчинення товариством правочину iз 
заiнтересованiстю (далi — правочин). Згідно з чинним законодавством 

України вимоги щодо розкриття інформації про істотні умови правочину із 
заінтересованістю не застосовуються до ПрАТ «ДРЗМВ». Ринкова вартість 
майна, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодав-
ства: 1459,56 тис.грн. (передбачувана загальна вартість продукції, що буде 
поставлятися протягом строку дії договору). Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності: 434949 тис. грн. Співвідно-
шення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 0,34. Інформація щодо особи, заінтересованої у вчинені правочину 
та ознаки заінтересованості: відповідно до частини 2 та 3 статті 71 Закону 
України «Про акціонерні товариства» голова наглядової ради 
ПрАТ  «ДРЗМВ», є членом наглядової ради ПрАТ «Бетонмаш».

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

Генеральний директор приватного акціонерного товариства 
«дружківський завод металевих виробів» — Степанов я.Ю. 

приватне аКцІонерне товариСтво «дрУжКІвСЬКий Завод металевиХ вироБІв»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

 приватне аКцIонерне товариСтво 
«Бетонмаш»

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

вул. Солодiлова, б.1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0626 63-55-15 06262 3-83-71
5. Електронна поштова адреса: urist@betonmash.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://betonmash.com/
download?language=uk

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надан-
ня згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

II. текст повідомлення
09.08.2016 року Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства 

«БЕТОНМАШ» прийняла рiшення (Протокол № 51) про надання згоди на 

вчинення товариством правочину iз заiнтересованiстю (далi – правочин). 
Згiдно з чинним законодавством України вимоги щодо розкриття iнформацiї 
про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю не застосовуються до 
ПрАТ «Бетонмаш». Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, 
визначена вiдповiдно до законодавства: 1 459, 56 тис. грн. (передбачувана 
загальна вартiсть товару, що буде поставлятися протягом строку дiї дого-
вору). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 65700 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 2,22.

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

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

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

Генеральний директор флерко максим миколайович, 10.08.2016 р.
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Публічне акціонерне товариство «Укрхарчопромсервіс» (Ідентифі-
каційний код 13677276)

Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства «Ук-
рхарчопромсервіс» (далі — «Товариство») повідомляємо Вас про про-
ведення позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 
16 вересня 2016 року о 15 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, 
вул. Закревського, 22, вхід № 2, перший поверх, зал для зібрань. 
Реєстрація акціонерів, що прибули на Загальні збори, розпочнеться 
16 вересня 2016 року о 14 годині 10 хвилин та закінчиться о 14 годині 
50 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах — 12 вересня 2016 року.

перелік питань проекту порядку денного позачергових 
Загальних зборів товариства:

1. Припинення повноважень членів Лічильної комісії, обрання чле-
нів Лічильної комісії.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Процедурні питання проведення Загальних зборів.
4. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
5. Обрання членів Наглядової ради.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами Наглядової ради.

7. Зміна типу Товариства та зміна найменування Товариства.
8. Зміна індексу в адресі Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження і підпи-

сання нової редакції Статуту Товариства.
10. Про державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства та 

вчинення інших необхідних дій у зв’язку із прийнятими Зборами рішен-
нями.

Адреса власного веб-сайту, де розміщена інформація про скликан-
ня цих позачергових Загальних зборів з проектами рішень щодо кож-
ного з питань включених до проекту порядку денного (крім кумулятив-
ного голосування): http://id695.smida.gov.ua/.

Акціонерам (їх представникам) для реєстрації слід при собі мати 
паспорт. Представник акціонера повинен також мати довіреність, по-
свідчену у встановленому законодавством порядку. Акціонери можуть 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
щодо питань порядку денного, в офісі Товариства: м. Київ, вул. За-
кревського, 22 в робочі дні в робочий час. Особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами — Го-
лова Правління Сушон Алла Іванівна, телефон: (044) 545-13-44, факс: 
(044) 545-08-06.

З повагою, Голова правління  Сушон а.І.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «УКрХарЧопромСервІС»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «тУрБоатом»; 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05762269;
3. Місцезнаходження: просп. Московський, 199, м. Харків, 61037;
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (057) 349-22-92, факс  

(057) 349-21-71;
5. Електронна поштова адреса: office@turboatom.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.turboatom.com.ua;
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє надан-

ня згоди на вчинення значних правочинів. 
ІІ. текст повідомлення

09.08.2016 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Тур-
боатом» (Протокол №21 від 09.08.2016 р.) прийнято рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів — укладення договорів 
(контрактів) щодо реалізації Товариством продукції власного виробництва, 
які укладатимуться протягом року з дати прийняття цього рішення, та бу-
дуть вчинятися Товариством та підписуватися посадовою особою відповід-

но до Статуту та виданої довіреності, оскільки прогнозована ринкова вар-
тість цих правочинів буде перевищувати 25 відсотків вартості активів 
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Гранична сукупність вартості правочинів — 6 815 121 тис. грн. без 
ПДВ.

Вартість активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансо-
вої звітності складає 4 815 160 тис. грн. 

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової звітності 
становить 141,53%.

Загальна кількість голосуючих акцій — 419 680 105, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах — 386 113 704, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення — 
319 577 070, «проти» прийняття рішення — 1 718 740.

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

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

2. Генеральний директор _________________ 
в.Г. Суботін 

М.П.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ЮпІтер СтраХУвання життя вІЄнна 

ІншУранС ГрУп» (далі — товариство) (ЄдрпоУ 30434963)
(місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Глибочицька, 44)
повідомляє, що 12.09.2016 року відбудуться позачергові Загальні збо-

ри акціонерів Товариства (далі — Позачергові Загальні збори) за адресою: 
м. Київ, вул. Глибочицька, 44, кімната переговорів. початок Загальних 
зборів о 10.00. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою ра-
дою Товариства з власної ініціативи.

проект порядку денного: 
1) Обрання Лічильної комісії.
2) Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3) Зміна найменування Товариства.
4) Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій 

редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту по-

рядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою –http://www.
jupiter.com.ua/ua/.Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в По-
зачергових Загальних зборах відбудеться з 09.30 до 09.55 в день прове-
дення Позачергових Загальних зборів за місцем їх проведення. Акціонери 
Товариства для участі у Позачергових Загальних зборах мають надати до-
кументи, що ідентифікують їх особу. Представники акціонерів, які прибули 
для участі у Позачергових Загальних зборах, повинні мати довіреність, 
оформлену належним чином згідно з законодавством України, а також до-
кумент, що посвідчує особу. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Позачергових Загальних зборах, — 06.09.2016 року (ста-
ном на 24.00).З документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Позачергових Загальних зборів, акціонери можуть озна-
йомитись у робочі дні, з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за 
наступною адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 44 (кабінет № 2), а в день 
проведення позачергових Загальних зборів — також у місці їх проведення. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами, — Голова Правління Васютін Р. М. Додаткову інфор-
мацію можна отримати за телефоном: +38 (044) 585 - 55 - 08.

від імені наглядової ради Голова правління                 р.м. васютін

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
БанК “траСт”

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 ТОВАРИ-

СТВО БАНК "ТРАСТ"
2. Код за ЄДРПОУ 35371070
3. Місцезнаходження 01014 мiсто Київ вулиця Сергiя 

Струтинського, 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 5024592 (044) 5024593
5. Електронна поштова адреса NKurash@banktrust.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 

розміщення цінних паперів на суму, 
що перевищує 10 відсотків статутного 
капіталу

II. текст повідомлення
ПАТ Банк «ТРАСТ» (надалi — «Банк») повiдомляє, що позачерговими 

Загальними зборами акцiонерiв Банку, якi вiдбулися 08 серпня 2016 року 
(надалi — «Збори акцiонерiв»), було прийнято рiшення про збiльшення 
розмiру статутного капiталу Банку на загальну суму 80 000 000,00 грн. шля-
хом приватного розмiщення додаткових простих iменних акцiй бездокумен-
тарної форми iснування iснуючої номiнальної вартостi 1 грн. (одна гривня) 
кожна у кiлькостi 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) штук за рахунок додат-
кових внескiв.

Номiнальна вартiсть та цiна розмiщення iз зазначенням способу її ви-
значення: номiнальна вартiсть 1 акцiї — 1,00 гривня. Цiна розмiщення: 
1,00  гривня за 1 (одну) акцiю. Акцiї розмiщуватимуться за вартiстю, що є не 
нижчою вiд номiнальної вартостi та не нижчою вiд ринкової вартостi, визна-
ченою вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та 
професiйну оцiночну дiяльнiсть та затверджена рiшенням Наглядової ради 
(протокол № 080716 вiд 08.07.2016р.).

Розмiщення акцiй може призвести до змiни власника значного пакета, 
збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють па-
кетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй Банку: фiзична особа володiє 
43 680 000 акцiй, що складає 36,4 вiдсоткiв статутного капiталу; фiзична 
особа володiє 19 320 000 акцiй, що складає 16,1 вiдсоткiв статутного 
капiталу; компанiя V.F.A. INVESTMENTS LIMITED (ВI.ЕФ.ЕЙ. IНВЕСТМЕНТС 
ЛIМIТЕД) володiє 51 000 000 акцiй, що складає 42,5 вiдсотки статутного 
капiталу.

Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв, на яку вони 
розмiщуються, до розмiру статутного капiталу Банку на дату прийняття 
рiшення — 66,67%.

Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної суми цiнних паперiв Банку, якi 
знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу Банку на дату прийнят-
тя рiшення — 100%.

Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що 
розмiщуються: цiннi папери додаткового випуску надають їх власникам права, 
однаковi з правами за ранiше випущеними простими iменними акцiями Банку, 
i вiдповiдають правам акцiонерiв згiдно з чинним законодавством України та 
Статутом Банку, в тому числi, брати участь в управлiннi справами Банку в по-
рядку, визначеному в Статутi та внутрiшнiх положеннях Банку; брати участь у 
розподiлi прибутку Банку та одержувати його частку (дивiденди). Право отри-
мувати частку прибутку (дивiденди) пропорцiйно кiлькостi належних їм акцiй 
мають особи, якi є акцiонерами на початок строку виплати дивiдендiв; отриму-
вати повну та достовiрну iнформацiю про дiяльнiсть Банку; розпоряджатися 
акцiями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством 
України; переважне право на придбання додатково випущених Банком акцiй в 
кiлькостi, пропорцiйнiй частцi акцiонера у статутному капiталi Банку у випадку 
приватного розмiщення акцiй Банку; вносити пропозицiї щодо питань, включе-
них до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Банку (далi — «Загальнi 
збори акцiонерiв»); у разi лiквiдацiї Банку отримати частину вартостi його май-
на, пропорцiйну кiлькостi належних їм акцiй.

Спосiб оплати цiнних паперiв: оплата акцiй здiйснюється грошовими 
кош тами.

Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отри-
маних коштiв: Кошти, отриманi внаслiдок емiсiї акцiй, планується викорис-
тати на докапiталiзацiю банку та у подальшому у повному обсязi направитиi 
безпосередньо на кредитування фiзичних осiб.

Прiзвища, iмена та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прий-
няв рiшення про розмiщення цiнних паперiв; вiдомостi про кiлькiсть цiнних 
паперiв емiтента, якими вони володiють: рiшення прийнято Загальними 
зборами акцiонерiв.

Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: Конвертацiя 
простих iменних акцiй умовами розмiщення не передбачена.

Акцiонерам, що є власниками простих iменних акцiй Банку на дату прийнят-
тя рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом приватного розмiщення 
акцiй, тобто станом на 08 серпня 2016 року, надається переважне право на 
придбання акцiй, що розмiщуються, тобто право придбавати розмiщуванi 
простi акцiї пропорцiйно частцi належних їм простих акцiй у загальнiй кiлькостi 
простих iменних акцiй станом на 08.08.2016 р. Умовами розмiщення акцiй не 
передбачено отримання вiд акцiонерiв письмового пiдтвердження про вiдмову 
вiд використання свого переважного права на придбання 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 Нiкулiщева Олена Юрiївна
Виконуючий обов'язки 
Голови Правлiння

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.08.08
(дата)

прат «ГаЗтеК»
ПрАТ «ГАЗТЕК» (код за ЄДРПОУ 31815603, місцезнаходження: 04116, 

Україна, м. Київ, вул. маршала рибалка, 11, прат «ГаЗтеК», засоби 
зв’язку (телефон, факс, електронна пошта) (+ 38 044) 207 53 40, 205 58 91, 
e-mail: office@gaztek.com.ua) є емітентом іменних відсоткових забезпече-
них облігацій серії В, номінальною вартістю 1000,00 грн. одна облігація 

(Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств № 233/2/2014 від 
24.11.2014 р.), строком обігу облігацій по 06.09.2029 року. 

Наказом директора емітента за № 09/08-змВ від 09.08.2016 року прий-
нято рішення на восьмий відсотковий період (з 06.09.2016 по 07.12.2016) 
залишити відсоткову ставку незмінною на рівні 19,5 %, що відповідає по-
ложення Проспекту емісії облігацій».

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «жежелIвСЬКий Кар'Єр»

2. Код за ЄДРПОУ 00292379
3. Місцезнаходження 22116, с.жежелiв Козятинського р-ну вiнницької 

обл., вул. ленiна
4. Міжміський код, телефон та факс (04342) 35-1-32
5. Електронна поштова адреса: zezeliv@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.mineral-ukraina.com/
7. Вид особливої інформації відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. текст повідомлення

10 серпня 2016р. Наглядова рада ПАТ «Жежелiвський кар'єр» прийня-
ла рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме:

Звiльнити з посади Голови Наглядової ради Ковальчика Мартiна (особа 
не надала згоду на оголошення персональних даних вiдповiдно до ЗУ «Про 
захист персональних даних»). Ковальчик Мартiн непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має, особа володiє часткою в статутному 
капiталi ПАТ «Жежелiвський кар’єр» 0,000002% (1 шт.)особа перебувала 
на посадi 6 рокiв, з 19.01.2010р

Обрано на посаду Голови Наглядової ради Заплеталову Радмiлу 
21.03.1973р.н.(особа не надала згоду на оголошення персональних даних 
вiдповiдно до ЗУ «Про захист персональних даних»);Кандидатура внесе-
на: ЄТ «STRABAG SE»(Австрiя);особа володiє часткою в статутному 
капiталi ПАТ «Жежелiвський кар’єр» 0,000002% (1 шт.);протягом останнiх 
п'яти рокiв особа перебувала на посадах: Iнженер ЄТ «STRABAG 
SE»(Австрiя) останнi 12 рокiв,Керiвник ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська 
Республiка)останнi 12 рокiв, член Наглядової ради ПАТ «Жежелiвський 
кар'єр»; особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має; Заборона обiймати посади вiдсутня. Є афiлiйованою особою 
ЄТ «STRABAG SE»(Австрiя). Особа обрана на термiн 2 роки.

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

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

2. Генеральний директор Галас михайло михайлович
11.08.2016р. 
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повІдомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента публiчне акцiонерне товариство 

«Хустський кар'єр»
2. Код за ЄДРПОУ 05467613
3. Місцезнаходження 90410, с. рокосово, Хустський район, Закарпат-

ська обл. вул.. промзона, 1 
4. Міжміський код, телефон та факс (03142) 5-21-21
5. Електронна поштова адреса: khustskiy.karyer@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.mineral-ukraina.com/
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. текст повідомлення

10 серпня 2016р. Наглядова рада ПАТ «Хустський кар'єр» прийняла 
рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме:

Звiльнити з посади Голови Наглядової ради Ковальчика Мартiна (особа 
не надала згоду на оголошення персональних даних вiдповiдно до ЗУ «Про 
захист персональних даних»). Ковальчик Мартiн непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має, особа володiє часткою в статутному 
капiталi ПАТ «Хустський кар’єр» 0,000008% (1 шт.)особа перебувала на 
посадi 6 рокiв, з 21.01.2010р

Обрано на посаду Голови Наглядової ради Заплеталову Радмiлу 
21.03.1973р.н.(особа не надала згоду на оголошення персональних даних 
вiдповiдно до ЗУ «Про захист персональних даних»);Кандидатура внесе-
на: ЄТ «STRABAG SE»(Австрiя); особа володiє часткою в статутному 
капiталi ПАТ «Хустський кар’єр» 0,000008% (1 шт.);протягом останнiх п'яти 
рокiв особа перебувала на посадах: Iнженер ЄТ «STRABAG SE»(Австрiя) 
останнi 12 рокiв, Керiвник ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республiка)
останнi 12 рокiв, член Наглядової ради ПАТ «Хустський кар'єр»; особа не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; Заборона 
обiймати посади вiдсутня. Є афiлiйованою особою ЄТ «STRABAG 
SE»(Австрiя). Особа обрана на термiн 2 роки.

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

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

2. Генеральний директор  Галас михайло михайлович
11.08.2016р.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «ХУСтСЬКий Кар’Єр»

индекс УБ в среду упал на 1,23%, индекс 
пфтС остался на прежнем уровне

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в сре-
ду вновь разошлись в динамике: индикатор «Украинской 
биржи» (УБ) упал на 1,23% — до 697,05 пункта, индекс 
ПФТС остался на уровне 222,26 пункта.

Объем торгов на УБ составил 13 млн грн, в том числе 
акциями — 6,9 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 1,042 млрд грн, в том 
числе акциями — 0,418 млн грн.

В индексной корзине УБ выросли только акции «Центр-
энерго» (0,02%).

Наиболее подешевели бумаги Райффайзен Банка 
Аваль (-2,66%), «Мотор Сичи» (-1,9%) и «Укрнафты» 
(-1,23%).

На ПФТС торговались акции «Центрэнерго» (+1,06%) 
и «Мотор Сичи» (-1,69%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
среду к 16:15 кв вырос на 0,04% — до 528,97 пункта при 
объеме торгов 3,449 млн злотых (22,4 млн грн).

В «индексной корзине» подорожали акции «Агротона» 
(+1,26%), «Астарты» (+0,28%).

Наиболее дешевели акции агрохолдинг «ИМК» 
(-1,92%) и KSG Agro (-3,94%).

индекс УБ в четверг продолжает 
снижаться, пфтС топчется на месте

Украинские биржевые индексы в начале торгов в чет-
верг демонстрируют отрицательную динамику: индика-
тор «Украинской биржи» (УБ) к 11:10 кв просел на 
0,15% — до 696,03 пункта, индекс ПФТС понизился на 
символические 0,05% — до 222,15 пункта.

Индексные акции УБ утром находились в «красной 
зоне». С отрицательной динамикой лидировали бумаги 
Райффайзен Банка Аваль (-2,15%), «Донбассэнерго» 
(-1,19%) и «Укрнафты» (-0,94%).

На ПФТС торговались акции «Центрэнерго» (-0,38%) и 
«Мотор Сичи» (-0,21%).

Аналитик онлайн-брокера «Свит Инвест» Сергей 
Гончаренко в утреннем комментарии отметил, что с 

НОВИНИ

шановний акціонер!

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
швейна фаБриКа «воронІн» 

(надалі — товариство) 
інформує про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

(надалі — Збори)
дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 

акціонерів) для участі в Зборах: 13 вересня 2016 року з 10 години 30  хви-
лин до 10 годин 50 хвилин.дата та час відкриття (проведення) Зборів: 
13  вересня 2016року об 11-00 годині.місце реєстрації учасників та про-
ведення Зборів: Україна, 01033 м. Київ, вул. Короленківська, 3 актовий 
зал (сьомий поверх).місцезнаходження товариства: Україна, 01033  
м. Київ вул. Короленківська, 3.дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годи-
ну за три робочих дні до дня проведення Зборів 07 вересня 2016 року.

перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 
денним:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про затвердження регламенту проведення Зборів Товариства.
3. Про обрання голови та секретаря Зборів Товариства.
4. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на 

приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 

новій редакції.
6. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
7. Про скасування дії Положень: «Про загальні збори акціонерів Товари-

ства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товари-
ства», «Про Виконавчий орган Товариства», Кодексу корпоративного 
управління Товариства.

8. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів Приват-
ного акціонерного товариства швейна фабрика «ВОРОНІН», «Про Наглядо-
ву раду Приватного акціонерного товариства швейна фабрика «ВОРОНІН», 
«Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства швейна фабри-
ка «ВОРОНІН», «Про Виконавчий орган Приватного акціонерного товари-
ства швейна фабрика «ВОРОНІН», Кодексу корпоративного управління 
Приватного акціонерного товариства швейна фабрика «ВОРОНІН».

9. Про виконання обов’язків раніше обраними членами органів управління 
Товариства до закінчення їх повноважень відповідно до Статуту Приватного 
акціонерного товариства швейна фабрика «ВОРОНІН» в новій редакції.

адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку ден-
ного — http://jscvoronin.com.ua/.

порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен 
акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 
01033 м. Київ вул. Короленківська, 3 у відділі бухгалтерії, кожного робо-
чого дня з 10-00 години до 12-00 години, а в день проведення Зборів — та-
кож у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами Зборів головний бухгалтер Товариства — Нікульшина 
Юлія Дмитрівна.для участі в Зборах вам необхідно мати при собі :-до-
кумент, що посвідчує особу акціонера чи його представника;- довіреність 
на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).
Телефони для довідок: (044) 289-52-22 (044) 289-70-16.

наглядова рада пат шф «воронІн»
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технической точки зрения, несмотря на то, что индекс 
УБ опустился ниже уровня 700 п., пока преждевремен-
но говорить о смене тренда с бокового на негатив-
ный.

«Показатель украинского фондового рынка продолжа-
ет торговаться вокруг отметки 700 п. в узком диапазоне 
694-705 п. Закрепление индекса ниже 50-периодной 
скользящей средней будет сигналом для возможного на-
чала нисходящей тенденции по большинству акций из 
индексной корзины», — считает эксперт.

фГи перевел продажу  
объектов малой приватизации  

на электронные площадки
Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины 

полностью перевел реализацию объектов малой прива-
тизации на электронные площадки, сообщается на веб-
сайте ведомства в четверг.

Согласно сообщению, это решение фонд принял для 
обеспечения прозрачности и открытости реализации та-
ких объектов, а также для привлечения к ней большего 
количества потенциальных покупателей.

«Отныне все аукционы по продаже государственно-
го недвижимого имущества, движимого имущества, 
предприятий (как единых имущественных комплек-
сов), в том числе по методу снижения цены, с земель-
ным участком или без него, проводятся исключитель-
но в электронной форме через официальный сайт 
приватизации privatization.gov.ua с последующим пе-
реходом на электронные площадки бирж, которые 
продают объекты госсобственности», — говорится в 
сообщении ФГИ.

Согласно ему, ведомство заключило с восемью бир-
жами меморандум о сотрудничестве в проведении 
онлайн-аукционов по продаже объектов малой привати-
зации. При этом сеть бирж, с которыми фонд сотрудни-
чает для проведения аукционов в электронной форме, 
постепенно расширяется.

По данным ФГИ, первые электронные торги по про-
даже объектов малой приватизации стартовали в дека-
бре 2015 года. В целом с начала 2016 года к 1 августа 
фондом объявлено 246 аукционов в электронной фор-
ме, в том числе девять — по методу снижения цены.

Как отмечает ведомство, продажа объектов малой 
приватизации по количеству объектов составляет 99% 
всей приватизации в стране.

Аукционы по онлайн-продаже объектов малой при-
ватизации проводятся в соответствии с порядком, 
утвержденным приказом ФГИ № 1325 от 9 сентября 
2015 года.

Как сообщалось, по состоянию на 25 марта 2016 года 
к меморандуму о сотрудничестве для проведения элек-
тронных аукционов по реализации объектов малой при-
ватизации государственной собственности присоедини-
лись товарные биржи «Перспектива-Коммодити», 
«Украинская межрегиональная специализированная», 
«Иннэкс», Украинская универсальная биржа, «Универ-
сальная товарно-сырьевая биржа», «Первая универ-
сальная биржа «Украина» и ПАО «Государственная ак-
ционерная компания «Национальная сеть аукционных 
центров».

рынок Forex в четверг вернулся 
в состояние вялого спокойствия — доллар, 

евро, иена, фунт стабильны
Торги на мировом рынке Forex в четверг проходят со 

сниженными объемами и колебаниями в узком коридо-
ре. Доллар США, евро, японская иена, британский фунт 
стерлингов стабильны как в парах друг с другом, так и по 
отношению к большинству остальных активно торгуе-
мых валют мира.

Рынку не хватает факторов, которые могут существен-
но изменить динамику в том или ином направлении, от-
мечает CNBC.

В пятницу роль такого фактора могут сыграть статдан-
ные из Китая, хотя их влияние именно на валюты будет 
более сдержанным, чем на сырьевые товары или акции, 
считают аналитики.

Евро к 9:20 МСК 11 августа стоил $1,1166 по сравнению 
с $1,1176 по итогам североамериканской сессии в среду.

Курс доллара к иене снизился до 101,39 иены против 
101,29 иены по итогам предыдущей сессии, евро в паре 
с японской нацвалютой стабилен — 113,22 иены.

В число исключений в четверг входит новозеландский 
доллар («киви»), подорожавший до максимума с мая 
2015 года в паре с долларом.

Новозеландский центробанк снизил ключевую ставку 
на 25 базисных пунктов, до исторического минимума в 
2%, а также объявил о возможности дополнительных 
мер для борьбы со слабой инфляцией. Однако участни-
ки рынка ждали от ЦБ более решительных действий и 
сочли его позицию недостаточно мягкой в сложившихся 
условиях, что привело к повышению курса нацвалюты.

нефть дешевеет в четверг, Brent 
опустилась до $43,74 за баррель

Рынок нефти в четверг продолжает падение в связи с 
данными о росте товарных запасов топлива в США и ре-
кордных объемах нефтедобычи в Саудовской Аравии.

Сочетание этих двух факторов говорит о сохранении 
значительного перепроизводства нефти в мире, несмо-
тря на многочисленные перебои в поставках и неуклон-
ное снижение добычи углеводородов в США в послед-
ние месяцы, пишет MarketWatch.

В четверг инвесторы ждут ежемесячного доклада 
Международного энергетического агентства (МЭА) о со-
стоянии нефтяного рынка.

Котировка октябрьского контракта на нефть Brent на 
лондонской бирже ICE Futures к 10:50 мск опустилась на 
33 цента (0,70%) — до $43,74 за баррель. Накануне цена 
Brent упала на 2,1%.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на элек-
тронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) 
уменьшилась утром 11 августа на 42 цента (1,01%) — до 
$41,29 за баррель. В среду WTI подешевела на 2,5%.

По данным американского Минэнерго, товарные запа-
сы нефти за неделю, завершившуюся 29 июля, увеличи-
лись на 1,06 млн баррелей — до 523,6 млн баррелей, 
что на 37,7% выше среднего уровня для этого времени 
года за последние пять лет. Резервы на терминале в Ку-
шинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повы-
сились на 1,16 млн баррелей.
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Запасы бензина в стране, между тем, упали на 
2,81 млн баррелей, сильнее ожиданий рынка, загружен-
ность НПЗ снизилась на 1,1%.

Добыча нефти в США сократилась до 8,445 млн барре-
лей в сутки (б/с) с 8,46 млн б/с на предыдущей неделе.

Саудовская Аравия уведомила Организацию стран-
экспортеров нефти (ОПЕК) об увеличении добычи с 
10,55 млн б/с в июне до рекордных 10,67 млн б/с в 
июле.

Сша увеличили дефицит бюджета за 
десять месяцев фингода на 10,3%

Дефицит госбюджета США в июле сократился почти 
на четверть и составил $112,815 млрд по сравнению со 
$149,187 млрд за тот же месяц годом ранее, сообщило 
министерство финансов страны.

За десять месяцев 2016 финансового года, который на-
чался 1 октября 2015 года, отрицательное сальдо бюдже-
та увеличилось на 10,3% — до $513,662 млрд против 
$465,548 млрд за сопоставимый период годом ранее.

Поступления в бюджет в июле уменьшились на 6,9% от-
носительно того же месяца годом ранее и составили 
$209,998 млрд. Это обусловлено падением налоговых по-
ступлений как со стороны компаний, так и физических лиц.

Между тем расходы снизились на 13,8% — до 
$322,813 млрд. В основном это связано с сокращением 
затрат в сфере образования и медицинского страхова-
ния (программа Medicare).

Без учета календарных факторов (сдвига дат ряда вы-
плат и поступлений) дефицит в прошлом месяце соста-
вил $101 млрд, сообщает MarketWatch.

Доходы бюджета за десять месяцев фингода увеличи-
лись на 0,2% — почти до $2,679 трлн, в то время как за-
траты выросли на 1,7%, превысив $3,192 трлн.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозиру-
ет на 2016 финансовый год дефицит госбюджета на 
уровне $534 млрд, или 2,9% ВВП страны.

Дефицит госбюджета США по итогам 2015 финансо-
вого года, который завершился 30 сентября, снизился на 
9,2% и составил $438,9 млрд, или 2,5% ВВП. Это мини-
мальный дефицит с 2007 года как в долларовом выра-
жении, так и в отношении к объему ВВП. Таким образом, 
прошлогодний результат — самый низкий за время пре-
зидентства Барака Обамы.

Последний раз годовой профицит бюджета фиксиро-
вался в США в 2001 году. В 2009 году был отмечен мак-
симальный дефицит в истории страны — $1,41 трлн 
(9,8% ВВП).

Средний размер дефицита бюджета страны за по-
следние 50 лет составляет около 2,8% ВВП.

Dow Jones вырастет до 20000 пунктов 
через год — аналитики

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial 
Average превысит отметку в 20000 пунктов через 12 ме-
сяцев, полагают экономисты Уолл-стрит.

К таким выводам пришел старший аналитик S&P Dow 
Jones Indices Говард Сильверблатт, проанализировав-
ший прогнозы экспертов для отдельных компаний, акции 
которых входят в расчет индекса.

По его словам, консенсус-прогноз предполагает, что 
через 12 месяцев Dow Jones будет находиться на отмет-
ке 20003,93 пункта, что означает его рост примерно на 
1500 пунктов с текущего уровня, пишет MarketWatch.

Г.Сильверблатт отметил, что последний раз аналити-
ки ставили на рост индекса до 20000 пунктов 28 июля 
2015 года, но тот прогноз не оправдался — в тот же день 
год спустя индикатор завершил торги на уровне 
18456,35 пункта.

Для индекса Standard & Poor's 500 консенсус-прогноз 
предполагает рост на 9,1% в ближайший год, до 2380,68 
пункта.

При подготовке раздела «Новости» 
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 
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     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2016 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 

Для передплатників діє знижка 10% на всі публікації


