
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
10.10.2017  м. Київ  № 750

Щодо відновлення внесен-
ня змін до системи депози-
тарного обліку щодо цінних 
паперів, емітованих ПрАТ 
«Закарпатавтотранс» (по-
передня назва ВАТ «Закар-
патавтотранс»)

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з усунен-
ням ПрАТ «Закарпатавтотранс» (попередня назва 
ВАТ «Закарпатавтотранс») порушень, які були підставою 
для винесення рішення Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 11.03.2015 року №306 
«Щодо усунення порушень та зупинення внесення змін 
до системи депозитарного обліку цінних паперів», 

Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Відновити з 11.10.2017 року внесення змін до систе-

ми депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних па-
перів, емітованих 

ПрАТ «Закарпатавтотранс» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 03113934).

2. Виключити ПрАТ «Закарпатавтотранс» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 03113934) з Переліку това-
риств, яким з 11.03.2015 року зупинено внесення змін до 
системи депозитарного обліку щодо цінних паперів на 
строк до усунення порушення, затвердженого рішенням 
Комісії від 11.03.2015 року №306, як таке, що усунуло по-
рушення.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на цінні папери, емі-
товані ПрАТ «Закарпатавтотранс» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 03113934), у депозитарній системі 
України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПрАТ «Закарпат-

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 750 від 10.10.2017 р.
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

автотранс» (ідентифікаційний код юридичної особи 
03113934) та ПАТ «Національний депозитарій України» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).

6. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

7. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-

фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

9. Департаменту інформаційних технологій забезпечи-
ти оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

ра фондового ринку, що відбулося 10 жовтня 2017 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про внесення змін до Положення про порядок складання та 
подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами 
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 

рішення схвалено
(для оприлюднення)

2. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяль-
ності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльнос-
ті, андерайтингу, управління цінними паперами»

рішення схвалено
(для оприлюднення)

3. Щодо реєстрації змін до Правил Центрального депозитарію цінних паперів прийнято рішення
4. Щодо призначення довіреної особи Недобор С.І., якій передається право 
брати участь у голосуванні

прийнято рішення

5. Щодо погодження набуття істотної участі Щукіним Д.В. у професійному 
учаснику фондового ринку ТОВ «КУА «ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ»

прийнято рішення

6. Про затвердження змін до Плану діяльності Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

прийнято рішення

7. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо 
цінних паперів, емітованих ПрАТ «Закарпатавтотранс» (попередня назва ВАТ 
«Закарпатавтотранс»

прийнято рішення

ІНФоРмАЦІйНІ ПоВІдомЛЕННЯ ТА 
НоВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР повідомляє  
про дематеріалізацію

Департаментом Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку у Центральному регіоні у зв’язку зі 
зміною найменування емітента та забезпеченням існу-
вання іменних цінних паперів у бездокументарній формі 
здійснено заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 
товариству, а саме:

- ПрАТ «Автобаза №6» місцезнаходження: 10025, 
Житомирська обл., м. Житомир, вул. Корольова, 21-А, 
код за ЄДРПОУ: 13551121), загальна сума випуску 
 акцій – 1 725,00 грн, номінальна вартість акцій – 1,00 грн, 
кількість простих іменних акцій – 1 725 штук. Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі 
існування №119/06/1/98, дата реєстрації: 20.07.1998 
року, дата видачі: 03 жовтня 2017 року.

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи 
НКЦПФР, на підставі рішення НКЦПФР від 10.11.2015 
року №1843, пункту 5 Розділу І Порядку заміни свідо-
цтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емі-

сійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування 
емітента та/або забезпеченням існування іменних цін-
них паперів у бездокументарній формі, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23 квітня 2013 року №736 (із змінами та 
доповненнями), відповідно до наданих документів вида-
но свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних 
акцій:

- ПрАТ «Автобаза №6» місцезнаходження: 10025, 
Житомирська обл., м. Житомир, вул. Корольова, 21-А, 
код за ЄДРПОУ: 13551121) у зв’язку зі зміною наймену-
вання емітента та забезпеченням існування іменних цін-
них паперів у бездокументарній формі – розпоряджен-
ня №170-Цд-ЗС від 03.10.2017 р.

11.10.2017 р.

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

тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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Додаток 21 
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій 

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

ЗВІТ 
про результати розміщення облігацій

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НЕо ВІТА», 
код за ЄдРПоУ 35372603

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 33/2/2017-Т.
Дата реєстрації «13» липня 2017 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі розмі-
щення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій 07.08.2017
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом 
емісії облігацій)

10.07.2018

фактична 29.09.2017
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщен-
ня (згідно з проспектом емісії 
облігацій)

166 700 (Сто шістдесят шість тисяч 
сімсот) штук

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

4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:

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

які пропонувалися для розміщен-
ня (згідно з тимчасовим свідо-
цтвом про реєстрацію випуску 
облігацій), грн

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

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

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

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

Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) ради**

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

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу**

Кількість (шт.):

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

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

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

Затверджено:
______________ 

(посада)
___________ 

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

Від емітента*:
Генеральний 

директор 
(посада)

___________ 
(підпис)

Ю.Л. Вальчук 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від андеррайтера*:
______________ 

(посада)
___________ 

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

М.П.

Від Центрального депозитарію цінних паперів:
______________ 

(посада)
___________ 

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

М.П.

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

зультати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.

ПУбЛІчНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ГЛУХІВСьКИй ЗАВод 

«ЕЛЕКТРоПАНЕЛь»
(місцезнаходження: 41400, Сумська область, м. Глухів, 

вул. Індустріальна, 7, код ЄдРПоУ 00213764) (надалі – Товариство) 
повідомляє про проведення, відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону 

України «Про акціонерні товариства», позачергових загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 31 жовтня 2017 року 

об 11 годині 00 хвилин за адресою:  
41400, Сумська область, м. Глухів, вулиця Індустріальна, 7,  

(зал для проведення конференцій №1 в Адміністративній будівлі 
Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах 
відбуватиметься: 31 жовтня 2017 року з 10 години 30 хвилин до 10 годи-
ни 50 хвилин в залі для проведення конференцій №1 адміністративної 
будівлі Товариства, яка розташована за адресою: 41400, Сумська область, 
м. Глухів, вулиця Індустріальна, 7. Для реєстрації учасникам мати при собі 
документ, який посвідчує особу. Представникам акціонерів додатково по-
трібно мати довіреність, оформлену згідно чинного законодавства Украї-
ни.

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
позачергових загальних зборах: станом на 24-00 годину 25 жовтня 2017 
року.

ПоРЯдоК дЕННИй
(ПЕРЕЛІК ПИТАНь, Що ВИНоСЯТьСЯ НА ГоЛоСУВАННЯ):

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Товариства»
Питання №2 «Про скасування рішення про припинення Товариства 

шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Глу-
хівський завод «Електропанель»

Питання №3 «Про припинення повноважень комісії з припинення То-
вариства»

Питання №4 «Про відновлення обігу акцій Товариства»
Питання №5 «Про зміну типу Товариства»
Питання №6 «Про зміну найменування Товариства»
Питання №7 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом ви-

кладення його у новій редакції та надання повноважень на його підписан-
ня»

Питання №8 «Про внесення змін до положення про загальні збори 
Товариства шляхом викладення його у новій редакції та надання повно-
важень на його підписання»

Питання №9 «Про внесення змін до положення про наглядову раду 
Товариства шляхом викладення його у новій редакції та надання повно-
важень на його підписання»

Питання №10 «Про внесення змін до положення про ревізійну комісію 
Товариства шляхом викладення його у новій редакції та надання повно-
важень на його підписання»

Питання №11 «Про внесення змін до положення про директора Това-
риства шляхом викладення його у новій редакції та надання повноважень 
на його підписання»

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація 
з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначено-
го порядку денного: http://elpa.com.ua/. 

місце ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з по-
рядком денним: 41400, Сумська область, м. Глухів, вулиця Індустріаль-
на, 7, (зал для проведення конференцій №1 в Адміністративній будівлі 
Товариства) в робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., перерва з 12 год. 
00 хв. до 13 год. 00 хв., а в день проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів також за адресою: 41400, Сумська область, м. Глухів, вулиця 
Індустріальна, 7, (зал для проведення конференцій №1 в Адміністративній 
будівлі Товариства).

Порядок (спосіб) ознайомлення акціонерів з документами, 
пов’язаними з порядком денним: Від дати надіслання повідомлення 
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів до дати про-
ведення позачергових загальних зборів акціонери, за їх письмовим за-
питом, можуть особисто або через представників, повноваження яких 
належних чином підтверджені, ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (про-
ектами) рішення з питань порядку денного (а в день проведення загаль-
них зборів акціонерів без подання письмового запиту - також у місці їх 
проведення) шляхом ознайомлення з відповідними документами та про-
ектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі. У письмовому 
запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – 
юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної 
особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних 
зведеного облікового реєстру). Ознайомлення акціонерів з документами 
здійснюється головою комісії з припинення Товариства Секулером Олек-
сандром Юхимовичем.

Довідка за телефоном: (0542) 674-081.
Наглядова рада АТ «ЕЛПА»
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ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«УКРРоСмЕТАЛ»

(місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, код 
ЄдРПоУ 21120079) (надалі – Товариство) повідомляє про 

проведення, відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні 
товариства», позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, 

які відбудуться 01 листопада 2017 року об 11 годині 00 хвилин за 
адресою: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, (актова зала №1 

адміністративної будівлі Товариства).
Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах 

відбуватиметься: 01 листопада 2017 року з 10 години 30 хвилин до 10 го-
дини 50 хвилин в актовій залі №1 адміністративної будівлі Товариства, яка 
розташована за адресою: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6. Для реє-
страції учасникам мати при собі документ, який посвідчує особу. Представ-
никам акціонерів додатково потрібно мати довіреність, оформлену згідно 
чинного законодавства України.

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
позачергових загальних зборах: станом на 24-00 годину 26 жовтня 2017 
року.

ПоРЯдоК дЕННИй
(ПЕРЕЛІК ПИТАНь, Що ВИНоСЯТьСЯ НА ГоЛоСУВАННЯ):

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Товариства»
Питання №2 «Про скасування рішення про припинення Товариства 

шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Укррос-
метал»

Питання №3 «Про припинення повноважень комісії з припинення Това-
риства»

Питання №4 «Про відновлення обігу акцій Товариства»

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація 
з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначеного 
порядку денного: http://ukrrosmetall.sumy.ua/. 

місце ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з по-
рядком денним: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, (кабінет №117 в 
адміністративній будівлі Товариства) в робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 
00 хв., перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв., а в день проведення поза-
чергових загальних зборів акціонерів також за адресою: 40020, м. Суми, 
проспект Курський, 6 (актова зала №1 адміністративної будівлі Товари-
ства).

Порядок (спосіб) ознайомлення акціонерів з документами, 
пов’язаними з порядком денним: Від дати надіслання повідомлення 
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів до дати про-
ведення позачергових загальних зборів акціонери, за їх письмовим за-
питом, можуть особисто або через представників, повноваження яких 
належних чином підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проекта-
ми) рішення з питань порядку денного (а в день проведення загальних 
зборів акціонерів без подання письмового запиту - також у місці їх про-
ведення) шляхом ознайомлення з відповідними документами та проектом 
(проектами) рішень, які складені в паперовій формі. У письмовому за-
питі акціонера обов’язково зазначаються найменування акціонера – юри-
дичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної 
особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних 
зведеного облікового реєстру). Ознайомлення акціонерів з документами 
здійснюється головою комісії з припинення Товариства Мінченко Андрієм 
Миколайовичем.

Довідка за телефоном: (0542) 674-081.
Наглядова рада АТ «Укрросметал»

На пiдставi Рiшення Спостережної Ради АТ «УКРСИббАНК» вiд 
05.10.2017 року (Протокол № 5) Штольц Жан-Ерік, Марі призначено на-
чальником Департаменту ризик-менеджменту АТ «УкрСиббанк».

Штольц Жан-Ерік, Марі часткою у статутному капiталi не володiє. Не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

Протягом останнiх 5 рокiв, до призначення на посаду начальника Де-
партаменту ризик-менеджменту АТ «УкрСиббанк», Штольц Жан-Ерік, Марі 
обiймав посаду Директора з ризиків БНП Паріба по Західній Африці.

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 

«Сумський завод насосного та 
енергетичного машинобудування 
«Насосенергомаш»

2. Код за ЄДРПОУ 05785448
3. Місцезнаходження 40011, м. Суми,  

пл. Привокзальна, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0542)70-00-49 (0542)70-00-42

5. Електронна поштова адреса ootiz@nempump.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://nempump.com/

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

II. Текст повідомлення
10.10.2017р. Наглядовою радою АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» 

(Протокол засiдання №12 вiд 10.10.17.) було прийняте рiшення про надання 
згоди на вчинення значного правочину з ПАТ Страхова компанiя «Кремiнь» (м. 
Київ) - укладення Адендуму №3 до Договору добровiльного страхування 
майна №1001270-17-01-17 вiд 30.06.17. Предмет Правочину: запаси в неза-
вершеному виробництвi станом на 31.08.17. Ринкова вартiсть майна або по-
слуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, 
становить: 200 881 217,88 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 1 393 159 тис. грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 14,42%. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi 
законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

10.10.2017р. Наглядовою радою АТ «Сумський завод «Насосенерго-
маш» (Протокол засiдання №12 вiд 10.10.17) було прийняте рiшення про 
надання згоди на вчинення значного правочину з ПАТ Страхова компанiя 
«Кремiнь» (м. Київ) - укладення Адендуму №4 до Договору добровiльного 
страхування майна №1001270-17-01-17 вiд 30.06.17. Предмет Правочину: 
виробничi запаси згiдно складської довiдки Страхувальника станом на 
31.08.17. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, 
визначена вiдповiдно до законодавства, становить:150 555 953,50 грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
становить 1 393 159 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або 
послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10,8%. Додатковi критерiї 
для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, 
статутом акцiонерного товариства не визначенi.

10.10.2017р. Наглядовою радою АТ «Сумський завод «Насосенерго-
маш» (Протокол засiдання №12 вiд 10.10.17) було прийняте рiшення про 
надання згоди на вчинення значного правочину з ПАТ Страхова компанiя 
«Кремiнь» (м. Київ) - укладення Додаткової угоди до Договору добровiльного 
страхування майна №1001269-17-01-17 вiд 30.06.17. Предмет Правочину: 
основнi засоби. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 
181 195 113,05 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 1 393 159 тис. грн. Спiввiдношення ринко-
вої вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 
13%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не 
передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не 
визначенi.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Ковтун Олександр Миколайович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.10.2017
(дата)

ПУбЛIчНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СУмСьКИй ЗАВод НАСоСНоГо ТА 
ЕНЕРГЕТИчНоГо мАШИНобУдУВАННЯ «НАСоСЕНЕРГомАШ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394 
(044) 4983816 
(044) 4983815
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Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
№ з/п дата обліку 

(за наявнос-
ті)

дата повідомлення 
емітента особою, що 
здійснює облік права 
власності на акції в 

депозитарній системі 
або акціонером

Повне найменування юридичної 
особи - власника пакета акцій 

або зазначення «фізична особа»

Код за ЄдРПоУ - 
для юридичних 

осіб - резидентів 
або ідентифікацій-

ний код з торго-
вельного, судового 

або банківського 
реєстру країни, де 

офіційно зареє-
стрований 

іноземний суб’єкт 
господарської 

діяльності - для 
юридичних осіб 
- нерезидентів

Розмір частки акціо-
нера до зміни (у 

відсотках до статут-
ного капіталу)

Розмір частки 
акціонера після 

зміни (у відсотках 
до статутного 

капіталу)

1 2 3 4 5 6 7
1 10.10.2017 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IННОВА»
19265480 0.00 100.00

Зміст інформації:
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IННОВА» (надалi Товариство) повiдомляє, що на пiдставi повiдомлення, отриманого Товариством вiд 

ТОВ «IННОВА» код за ЄДРПОУ 19265480) 10.10.2017 р., Товариству стала вiдома iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: Розмiр частки власника акцiй – юридичної особи ТОВ «АРТ IНФО» (код за ЄДРПОУ 38314649) в загальнiй кiлькостi 
акцiй до змiн – 100,00 %. Розмiр частки власника акцiй акцiй – юридичної особи ТОВ «АРТ IНФО» (код за ЄДРПОУ 38314649) в загальнiй кiлькостi акцiй 
пiсля змiн – 0,00%. Розмiр частки власника акцiй – акцiй – юридичної особи ТОВ «IННОВА» (код за ЄДРПОУ 19265480) в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй до змiни розмiру пакета акцiй – 0,00%. Розмiр частки власника акцiй – юридичної особи ТОВ «IННОВА» (код за ЄДРПОУ 19265480) в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй – 100,00%.

2 10.10.2017 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АРТ IНФО» 

38314649 100.00 0.00

Зміст інформації:
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IННОВА» (надалi Товариство) повiдомляє, що на пiдставi повiдомлення, отриманого Товариством вiд 

ТОВ «IННОВА» код за ЄДРПОУ 19265480) 10.10.2017 р., Товариству стала вiдома iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: Розмiр частки власника акцiй – юридичної особи ТОВ «АРТ IНФО» (код за ЄДРПОУ 38314649) в загальнiй кiлькостi 
акцiй до змiн – 100,00 %. Розмiр частки власника акцiй акцiй – юридичної особи ТОВ «АРТ IНФО» (код за ЄДРПОУ 38314649) в загальнiй кiлькостi акцiй 
пiсля змiн – 0,00%. Розмiр частки власника акцiй – акцiй – юридичної особи ТОВ «IННОВА» (код за ЄДРПОУ 19265480) в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй до змiни розмiру пакета акцiй – 0,00%. Розмiр частки власника акцiй – юридичної особи ТОВ «IННОВА» (код за ЄДРПОУ 19265480) в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй – 100,00%.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що 
подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття 
в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 
Генеральний директор Пiвненко Анатолiй Васильович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 11.10.2017
(дата)

особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, серти-
фікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « МЕДIАГРУП НОВI ПРОЕКТИ»
2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження

03113, м.Київ, вул. Миколи Шпака, буд.3
4. Код за ЄДРПОУ

24451003
5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 456-70-09 (044) 456-70-09
6. Електронна поштова адреса

24451003@atrep.com.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії 11.10.2017

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у* 194 Газета «Вiдомостi НКЦПФР» 12.10.2017

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці http://formatmedia.com.ua/ в мережі 

Інтернет 11.10.2017

(адреса сторінки) (дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «мЕдIАГРУП НоВI ПРоЕКТИ»

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «бУдІВЕЛь-
НЕ УПРАВЛІННЯ №1» (надалі – Товариство, код за 
ЄДРПОУ-00310717, місце знаходження – 02002, вул. Євгена Маланю-
ка, 114Б, м. Київ, Україна) повідомляє, що позачергові загальні збори 
акціонерів відбудуться 08 грудня 2017 року о 10:30 год. за адресою: 03150, 
м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф.411.

Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства. 
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Затвердження передавального акту.
6. Визначення особи уповноваженої на підписання установчих докумен-

тів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ №1».

Реєстрація учасників 08 грудня 2017 року з 10:00 год. до 10:25 год. за 
місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необ-

хідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на 
право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах 04 грудня 2017 року.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповно-
важені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 
02002, вул. Євгена Маланюка, 114-Б, м. Київ, Україна, офіс 20 (прий-
мальня), в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 
13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх 
проведення за адресою: 03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, 
оф.411.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова комісії з припинення Коружинець Богдан Васильович, 
тел.044-517-08-56. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://00310717.smida.gov.ua/.

Голова комісії з припинення Коружинець богдан Васильович
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ПРИВАТНЕ  
АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 

«СПЕЦІАЛІЗоВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 
«СТАЛьКоНСТРУКЦІЯ»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента 

I. Загальні відомості 
1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВ-

ЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»
2. Код за ЄДРПОУ 01413767
3. Місцезнаходження 87515 м. Маріуполь Євпаторійська, б.49
4. Міжміський код, телефон та факс 0629-41-01-86 0629-53-01-15
5. Електронна поштова адреса su-112@emitent.net.ua
6. Веб сторінки в мережі Інтернет - su112.com.ua
7. Вид особливої інформації Прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення 

1). 10.10.2017р. Наглядовою радою ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУК-
ЦІЯ» (протокол №10) відповідно до ст.72 ЗУ «Про акціонерні товариства» 
та відповідно до рішення Загальних зборів Товариства (протокол №26 від 
21.04.17р.), якими надано попереднє схвалення значних правочинів період 
з 21.04.2017р. по 21.04.2018р, прийнято рішення про надання згоди Дирек-
тору ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» на вчинення від імені 
ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» з ТОВ «МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ» 
(Генпідрядник) значного правочину, а саме Договору субпідряду на 
будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи на загальну суму не 
більше 5 040 000,00грн.(у т.ч. ПДВ) строком виконання робіт з 12.10.17-
03.01.2018р. ;

Предмет правочину: є типовий Договір субпідряду ТОВ «ММІ» на 
будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи обладнання газоо-
чистки на об’єкті ЧАО «ММК ім. Ілліча» та строком дії договору з моменту 
підписання до 31.12.2018р. Суттєві події – коливання валютного ринку;

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства: 5040 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 24850 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 20,28169%;

Статутом ПАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» не визначені додат-
кові критерії для віднесення правочину до значного правочину, що не перед-
бачені законодавством.

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

ПРИВАТНЕ  
АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«дНIПРоПЕТРоВСьК-АВТо»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ДНIПРОПЕТРОВСЬК-АВТО»

2. Код за ЄДРПОУ 20220933
3. Місцезнаходження 49041, Днiпро, проспект Працi, 16
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0563758988 0563758988

5. Електроннапоштова адреса urist@avtodnepr.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкрит-
тя інформації

dnepropetrovsk-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про рішення емітента 
про утворення, припинення його 
філій, представництв

II. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ДНIПРОПЕТРОВСЬК-АВТО» (протокол № 09/10/2017-1 вiд 09 жовтня 
2017 р.) прийнято рiшення про лiквiдацiю (припинення) АВТОСЕРВIСНОЇ 
ФIЛIЇ «СТИМУЛ-АВТО» ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДНIПРОПЕТРОВСЬК-АВТО» (код ЄДРПОУ 05482529), з 
мiсцезнаходженням 49081, м.Днiпро, Амур-Нижньоднiпровський район, 
вул. Каруни, буд. 9, що виконувала функцiї, пов’язанi з наданням в орен-
ду ц експлуатацiєю власного чи орендованого нерухомого майна. 

Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДНIПРОПЕТРОВСЬК-АВТО» (протокол № 09/10/2017-1 вiд 09 жовтня 
2017 р.) прийнято рiшення про лiквiдацiю (припинення) АВТОСЕРВIСНОЇ  
ФIЛIЇ «ТЕХСЕРВIС-АВТО» ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДНIПРОПЕТРОВСЬК-АВТО» (код ЄДРПОУ 24608232), з 
мiсцезнаходженням 51909, Днiпропетровська обл., м.Кам’янське, 
Пiвденний район, вул. Днiпропетровська, буд. 1А, що виконувала функцiї, 
пов’язанi з наданням в оренду ц експлуатацiєю власного чи орендовано-
го нерухомого майна.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.
Генеральний директор Федаш Вiталiй Васильович

10.10.2017

 Додаток 28 
 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФIКАЦIЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

03361075

3. Місцезнаходження емітента 84313 м.Краматорськ вул. Пiвденна, 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

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

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

office@oblgaz.donetsk.ua

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

http://oblgaz.donetsk.ua

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

2. Текст повідомлення
Дата зміни 09.10.2017 р. Дата повідомлення емітента акціонером 

10.10.2017 р. Частка акціонера Акціонерна компанія з обмеженою відпо-
відальністю «Ендлес Мунлайт Лімітед» («Endless Moonlight Limited»), Іден-
тифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру 
2409607, місцезнаходження: Гонконг, Ван Чай, Хенесси роуд, 338, 11/F, CNT 
Tower, будова F, у загальній кількості акцій змінилася з 0.000% до 
24,949999 %, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій 
змінилася з 0.000% до 24,949999 %. Дата зміни 09.10.2017 р. Дата повідом-
лення емітента акціонером 10.10.2017 р. Частка акціонера Аціонерна 
компанія з обмеженою відповідальністю «Трейдінг Філд Лімітед» («Trading 
Field Limited»), Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банків-
ського реєстру 2409410, місцезнаходження: Гонконг, Ван Чай, Хенесси роуд, 
338, 11/F, CNT Tower, будова F у загальній кількості акцій змінилася з 0.000% 
до 24,949999 %, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій 
змінилася з 0.000% до 24,949999 %. Дата зміни 09.10.2017р. Дата повідом-
лення емітента акціонером 10.10.2017 р. Частка акціонера ТОВ «ГрандГаз 
С.А.Р.Л.», Код за ЄДРПОУ В 179367, місцезнаходження:6, рю Гійом Шнай-
дер, L-2522 Люксембург у загальній кількості акцій змінилася з 24.949% до 
0.000%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій зміни-
лася з 24.949% до 0.000%. Дата зміни 09.10.2017 р. Дата повідомлення 
емітента акціонером 10.10.2017 р. Частка акціонера ТОВ «ГесСіті С.А.Р.Л.», 
Код за ЄДРПОУ В 179384, місцезнаходження:6, рю Гійом Шнайдер, L-2522 
Люксембург у загальній кількості акцій змінилася з 24.949% до 0.000%, у 
тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 
24.949% до 0.000%.

ПУбЛIчНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «По ГАЗоПоСТАчАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «доНЕЦьКобЛГАЗ»
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3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

законодавством. 
3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ____________ Федорченко Вiталiй михайлович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУбЛIчНЕ АКЦIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо 
"АйбоКС бАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 21570492
3. Місцезнаходження 03015 м. Київ вул. Дiлова, буд. 9А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 205-41-80 (044) 205-41-80

5. Електронна поштова адреса bank@iboxbank.online
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.iboxbank.online

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
На засiданнi Ради Банку 09.10.2017р. (Протокол №226 ) було прийнято 

рiшення припинити трудовий договiр з Барановим Сергiєм Вячеславовичем 
-Т.в.о. Вiдповiдального працiвника за здiйснення фiнансового монiторингу, 
членом Правлiння ПАТ «Айбокс Банк» з 09 жовтня 2017 року, за угодою 
сторiн, згiдно п.1 ст. 36 КЗпП України, з одночасним виключенням його зi 

складу Правлiння. Пiдстава такого рiшення - заява Баранова С.В. про 
звiльнення з займаної посади за угодою сторiн.

Баранов С.В. часткою в статутному капiталi Банку не володiв. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мав. Згоду на роз-
криття паспортних данних не надав.

Вiдповiдно до рiшення Ради Банку Баранов С.В. був призначений на 
посаду Вiдповiдального працiвника за здiйснення фiнансового монiторингу 
та введений до Правлiння Банку з 14.08.2017 року. До погодження канди-
датури Баранова С.В. Нацiональним банком України на посаду 
Вiдповiдального працiвника за здiйснення фiнансового монiторингу, члена 
Правлiння ПАТ «Айбокс Банк» вiн був тимчасово виконуючий обов’язки 
Вiдповiдального працiвника за здайснення фiнансового монiторингу. 
Вiдповiдно до Рiшення Ради Банку вiд 09.10.2017р. (Протокол №226) ви-
конання обов’язкiв Вiдповiдального працiвника за здiйснення фiнансового 
монiторингу з 10.10.2017р. покладено на Мудрик Наталiю Миколаївну, на-
чальника управлiння фiнансового монiторингу та комплаєнсу, яка не є по-
садовою особою Банку згiдно iз законодавством та Статутом ПАТ «Айбокс 
Банк».

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 Хейло Галина Михайлiвна
Т.в.о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.10.10
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ 

ЗАВОД"
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента

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

"Дніпровський коксохімічний завод"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393085
3. Місцезнаходження: 51901, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське,

вул. Колеусiвська, б.1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 56-79-83 (0569) 56-79-60
5. Електронна поштова адреса: a.dovgan@dkhz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dkhz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Дніпровський
коксохімічний завод" (надалі ПРАТ "ДКХЗ"), відповідно до п. 16.10.1.9 Ста-
туту ПРАТ "ДКХЗ" прийняла рішення  (Протокол № 1 від 10.10.2017 року)
підтвердити повноваження та подовжити до 02 квітня 2018 року (включ-
но) термін повноважень Генерального директора Приватного акціонерно-
го товариства "Дніпровський коксохімічний завод" Рафальського Павла
Миколайовича (паспорт: АЕ № 679762, виданий Дніпровським РВ Дніп-
родзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській обл.,
09.08.1997р.). В статутному капіталі емітента Рафальський П.М. володіє
часткою у розмірі 0,00029%. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. 

Протягом останніх п'яти років Рафальський П.М. обіймав посаду Гене-
рального директора ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ".

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

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

Генеральний директор 
П.М. Рафальський 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПРАТ "ГІДРОСИЛА ЛЄДА"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "Гід-
росила ЛЄДА". Код за ЄДРПОУ: 32616007. Місцезнаходження: 25031,
м.Кіровоград, вул. Пацаєва,19. Міжміський код, телефон та факс: 0522-
301588. Електронна поштова адреса: leda@hydrosila-leda.prat.in.ua. Ад-
реса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: hydrosila-leda.prat.in.ua. Вид особливої ін-
формації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
Рішенням наглядової ради товариства від 09.10.2017 року (протокол

№ 7 від 09.10.2017 року), в зв'язку з обранням керівника на постійну ос-
нову, з 06.03.2017 року припинено повноваження: Виконуючий обов'язки
Генерального директора Рудий Віктор Вячеславович (на оприлюднення
паспортних даних згоди не надано), розмір пакета акцій: 0 грн. На посаді
перебував з 01.03.2017р. по 09.10.2017 р. Обрано: Генеральний директор
Рудий Віктор Вячеславович (на оприлюднення паспортних даних згоди не
надано) з 01.03.2017р. Розмір пакета акцій: 0 грн. Протягом останніх 5 ро-
ків займав інші посади: головний енергетик ПрАТ "Гідросила ЛЄДА", тех-
нічний директор ПрАТ "Гідросила ЛЄДА". На посаду обраний строком на
5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадо-
ва особа не має.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України Генеральний директор Рудий Віктор Вя-
чеславович.

ПРИВАТНЕ 
АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КРЮКІВбУдТЕХмоНТАЖ»

Приватне акціонерне товариство «КРЮКІВбУдТЕХмоНТАЖ» 
повідомляє, що 16 листопада 2017 року о 17-00 за адресою: 39600, 

вул. Цюрупи, буд. 16, кім. 1, м. Кременчук, Полтавської обл. 
відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів.

Проект порядку денного: 
1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення 

позачергових Загальних зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на позачергових Загальних зборах.
3. Обрання голови та секретаря Зборів.
4. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту То-

вариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписан-
ня Статуту Товариства.

5. Обрання членів Наглядової ради.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних 

зборах, складається станом на 24 годину 10 листопада 2017 року.
Реєстрація учасників зборів з 16-00 до 16-45 в день проведення зборів 

за місцем їх проведення. Для участі у зборах при собі треба мати паспорт 
або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів треба 
мати паспорт і довіреність на право участі у зборах, засвідчену відповідно 
чинного законодавства України. Внесення змін до проекту порядку денно-
го можливе за поданням письмової заяви від акціонера не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних збо-
рів. Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхід-
ними, для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходжен-
ням Товариства за адресою: 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул. 
Цюрупи, буд. 16, з понеділка по четвер з 8-00 до 12-00 та з 14-00 до 17-00 
год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами, директор Довбня С.В. Довідки за телефоном: (0536) 
741388. 

Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено інформа-
цію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: www.kbtm.in.ua. 

директор ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж»  довбня С.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПоЛ-
ТАВСь КИй моНТАЖНо-ЗАГоТІВЕЛьНИй ЗАВод», 

місцезнаходження: 36009, м.Полтава, вул.Зіньківська, буд.52, повідомляє 
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
16 листопада 2017 року об 11-00 в адмінприміщенні товариства за адре-
сою: 36009, м.Полтава, вул.Зіньківська, 52, приміщення механічного 
цеху, ІІ-поверх, актова зала. Реєстрація проводиться з 10-30 до  
10-50 год. 16 листопада 2017 року за місцем проведення зборів. 

Проект порядку денного:
1.Обрання лічильної комісії. 
2.Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів, 

затвердження процедури і регламенту проведення зборів акціонерів.

3. Надання згоди на укладання договору поруки.
4. Затвердження значного правочину. 
5. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з матеріа-

лами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою: 
36009, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Зіньківська, 52, у Директора Товари-
ства Фоміної Н.П. в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, а в день проведення 
загальних зборів – також у місці їх проведення, тел (0532)611-862. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 
– 10.11.2017 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - 
http:// 13936000.smida.gov.ua.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУбЛIчНЕ АКЦIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо 
«КРИВоРIЖГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ 03341397
3. Місцезнаходження 50051, Днiпропетровська обл., 

м. Кривий Рiг, пр-т Металургiв, буд.1
4. Міжміський код, телефон та факс (056)405-40-00 (056)404-29-05
5. Електронна поштова адреса Iryna.Matviienko@krgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://kr.104.ua

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

II. Текст повідомлення
Наказом ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ» №402-к вiд 02.10.2017 переведено 

Бєлкiну Тамару Петрiвну, головного фахiвця центральної бухгалтерiї, з 
02 жовтня 2017 року на посаду головного бухгалтера центральної 
бухгалтерiї на умовах укладання трудового договору. Посади, якi обiймала 
посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв - бухгалтер вiддiу з 
розрахункiв за природний газ, провiдний бухгалтер групи розрахункiв за 
природний газ вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi, начальник 
вiддiлу з розрахункiв за природний газ, провiдний бухгалтер вiддiлу бух-
галтерського облiку та звiтностi, головний фахiвець центральної 
бухгалтеерiї. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Колесник Вiталiй Васильович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 09.10.2017
(дата)

ПУбЛIчНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КРИВоРIЖГАЗ»

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 «КРИВОРIЖГАЗ»
2. Код за ЄДРПОУ 03341397
3. Місцезнаходження 50051, Днiпропетровська обл., 

м. Кривий Рiг,
пр-т Металургiв, буд.1

4. Міжміський код, телефон та факс (056)405-40-00 (056)404-29-05
5. Електронна поштова адреса Iryna.Matviienko@krgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://kr.104.ua

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

II. Текст повідомлення
Наказом ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ» №387-к вiд 22.09.2017 про звiльнення 

працiвникiв звiльнено Котенко Тетяну Iванiвну, головного бухгалтера цен-
тральної бухгалтерiї 29 вересня 2017 року за власним бажанням згiдно 
ст.38 КЗпП України. Акцiями Товариства не володiє. Посадова особа пере-
бувала на посадi з 08.05.2012. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Колесник Вiталiй Васильович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 09.10.2017
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента ПУбЛIчНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
"КРИВоРIЗьКА 
ТЕПЛоЦЕНТРАЛь"

2. Код за ЄДРПОУ 00130850
3. Місцезнаходження 50014 Кривий Рiг Електрична 1
4. Міжміський код, телефон та факс 056-499-96-69 056-499-96-70
5. Електронна поштова адреса pressa@tec.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.tec.dp.ua

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

II. Текст повідомлення
На пiдставi Наказу Фонду державного майна України №1529 вiд 

05.10.2017 року, обрати членом Наглядової ради публiчного акцiонерного 
товариства «Криворiзька теплоцентраль» Кузуб Тетяну Олександрiвну го-
ловного спецiалiста Фонду, до моменту завершення конкурсного вiдбору 
кандидатiв на посаду незалежних членiв Наглядової ради Товариства, але 
на строк, що не перевищує один рiк.

Кузуб Тетяна Олександрiвна часткою у статутному капiталi не володiє.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: Головний 

спецiалiст.
На пiдставi Наказу Фонду державного майна України №1529 вiд 

05.10.2017 року, обрати членом Наглядової ради публiчного акцiонерного 
товариства «Криворiзька теплоцентраль» Волкову-Кузiну Свiтлану Євгенiївну 
головного спецiалiста Фонду, до моменту завершення конкурсного вiдбору 
кандидатiв на посаду незалежних членiв Наглядової ради Товариства, але 
на строк, що не перевищує один рiк.

Волкова-Кузiна Свiтлана Євгенiївна часткою у статутному капiталi не володiє.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: Головний 

спецiалiст.

На пiдставi Наказу Фонду державного майна України №1529 вiд 
05.10.2017 року, обрати членом Наглядової ради публiчного акцiонерного 
товариства «Криворiзька теплоцентраль» Зюзь Тетяну Iванiвну головного 
спецiалiста Фонду, до моменту завершення конкурсного вiдбору кандидатiв 
на посаду незалежних членiв Наглядової ради Товариства, але на строк, що 
не перевищує один рiк.

Зюзь Тетяна Iванiвна часткою у статутному капiталi не володiє.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: головний 

спецiалiст, головний експерт.
На пiдставi Наказу Фонду державного майна України №1529 вiд 

05.10.2017 року, обрати членом Наглядової ради публiчного акцiонерного 
товариства «Криворiзька теплоцентраль» Стрельникова Павла Олексан-
дровича головного спецiалiста Фонду, до моменту завершення конкурсного 
вiдбору кандидатiв на посаду незалежних членiв Наглядової ради Товари-
ства, але на строк, що не перевищує один рiк.

Стрельников Павло Олександрович часткою у статутному капiталi не 
володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: Головний 
спецiалiст.

На пiдставi Наказу Фонду державного майна України №1529 вiд 
05.10.2017 року, обрати членом Наглядової ради публiчного акцiонерного 
товариства «Криворiзька теплоцентраль» Баранюка Олександра Миросла-
вовича головного спецiалiста Фонду, до моменту завершення конкурсного 
вiдбору кандидатiв на посаду незалежних членiв Наглядової ради Товари-
ства, але на строк, що не перевищує один рiк.

Баранюк Олександр Мирославович часткою у статутному капiталi не 
володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: головний 
консультант, головний спецiалiст.

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 Мироненко Костянтин Олександрович
Виконуючий обов'язки 
генерального директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.10.05
(дата)
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до уваги депозитарних установ: набрали 
чинності зміни до порядку звітування

НКЦПФР звертає увагу  емітентів цінних паперів 
на необхідність невідкладно здійснити оновлення 
інформації в системі депозитарного обліку

06.10.2017 року набрали чинності зміни до «Положен-
ня про порядок звітування депозитарними установами 
до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку», затверджені Рішенням НКЦПФР від 10.08.2017 
року №584.

Зміни до Положення були внесені у зв’язку з прийнят-

тям Верховною Радою України 23 березня 2017 року За-
кону щодо підвищення рівня корпоративного управління  
в акціонерних товариствах №1983-ІІІ. Цей Закон серед 
іншого підвищив вимоги до розкриття інформації, зокре-
ма змінив статтю 39 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» в частині обов’язковості розкриття ін-
формації про власників акцій публічних акціонерних то-
вариств, пакет яких становить 5% і більше акцій та ін-
формації про власників акцій приватних акціонерних 
товариств, пакет яких становить 10% і більше.

Ці зміни передбачають розмежування інформації про 
акції публічних акціонерних товариств та акції інших акці-

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ 

ЗАВОД"
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента

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

"Дніпровський коксохімічний завод"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393085
3. Місцезнаходження: 51901, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське,

вул. Колеусiвська, б.1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 56-79-83 (0569) 56-79-60
5. Електронна поштова адреса: a.dovgan@dkhz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dkhz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Дніпровський
коксохімічний завод" (надалі ПРАТ "ДКХЗ"), відповідно до п. 16.10.1.9 Ста-
туту ПРАТ "ДКХЗ" прийняла рішення  (Протокол № 1 від 10.10.2017 року)
підтвердити повноваження та подовжити до 02 квітня 2018 року (включ-
но) термін повноважень Генерального директора Приватного акціонерно-
го товариства "Дніпровський коксохімічний завод" Рафальського Павла
Миколайовича (паспорт: АЕ № 679762, виданий Дніпровським РВ Дніп-
родзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській обл.,
09.08.1997р.). В статутному капіталі емітента Рафальський П.М. володіє
часткою у розмірі 0,00029%. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. 

Протягом останніх п'яти років Рафальський П.М. обіймав посаду Гене-
рального директора ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ".

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

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

Генеральний директор 
П.М. Рафальський 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПРАТ "ГІДРОСИЛА ЛЄДА"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "Гід-
росила ЛЄДА". Код за ЄДРПОУ: 32616007. Місцезнаходження: 25031,
м.Кіровоград, вул. Пацаєва,19. Міжміський код, телефон та факс: 0522-
301588. Електронна поштова адреса: leda@hydrosila-leda.prat.in.ua. Ад-
реса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: hydrosila-leda.prat.in.ua. Вид особливої ін-
формації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
Рішенням наглядової ради товариства від 09.10.2017 року (протокол

№ 7 від 09.10.2017 року), в зв'язку з обранням керівника на постійну ос-
нову, з 06.03.2017 року припинено повноваження: Виконуючий обов'язки
Генерального директора Рудий Віктор Вячеславович (на оприлюднення
паспортних даних згоди не надано), розмір пакета акцій: 0 грн. На посаді
перебував з 01.03.2017р. по 09.10.2017 р. Обрано: Генеральний директор
Рудий Віктор Вячеславович (на оприлюднення паспортних даних згоди не
надано) з 01.03.2017р. Розмір пакета акцій: 0 грн. Протягом останніх 5 ро-
ків займав інші посади: головний енергетик ПрАТ "Гідросила ЛЄДА", тех-
нічний директор ПрАТ "Гідросила ЛЄДА". На посаду обраний строком на
5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадо-
ва особа не має.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України Генеральний директор Рудий Віктор Вя-
чеславович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента (для опублікування у офіційному 

друкованому виданні)
1. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТ-

НЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «боРИСЛАВСьКИй 
оЗоКЕРИТ»; 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00136768; 
3.  Місцезнаходження емітента: 82300 , м.Борислав, вул.Потiк, 5; 4. Між-
міський код, телефон та факс емітента: +380324850015, +380324852055; 
5. Електронна поштова адреса емітента: ozokeryt@emiti.net ; 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: www.ozokeryt.emiti.net; 7. Вид особливої інформації: 
Відомості про зміну типу акціонерного товариства. 

2. Текст повідомлення. Дата прийняття рiшення: 22.09.2017. Найме-
нування уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: 
загальнi збори акцiонерiв. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до 
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 05.10.2017. Повне 
найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне 
товариство «Бориславський озокерит». Повне найменування акцiонерного 
товариства пiсля змiни: Приватне акцiонерне товариство «Бориславський 
озокерит». 

3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. директор 
чарнош Ярослав михайлович.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

про емітента
І.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство 
«Полтавський вентиляторний завод». 

2.Код за ЄДРПОУ– 00909779. 
3.Місцезнаходження -36007, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Завод-

ська, 12, к.307. 
4.Міжміський код, телефон та факс- (050)143-15-29. 
5.Електронна поштова адреса - 00909779@atrep.com.ua. 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – http://pvz.pat.ua. 
7.Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ По-

ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента

ІІ.Текст повідомлення
ПрАТ «ПВЗ» повідомляє, що згідно наказу № 90-к від 09.10.2017р. 

звільнено за згодою сторін головного бухгалтера Лутченко Анюту Павлів-
ну, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акція-
ми емітента не володіє, перебувала на посаді з 13.02.2017р.; згідно наказу 
№ 91-к від 09.10.2017р. призначено на необмежений строк головним бух-
галтером Чирву Юлію Олександрівну, посадова особа згоди на розкриття 
паспортних даних не надала, акціями емітента не володіє, інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п’яти років- навчання у ВУЗі, з 
05.08.2016р.-бухгалтер ПрАТ «ПВЗ». Звільнена та призначена посадові 
особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

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

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

2. директор  (підпис)  Я.В.Переяслівський 09.10.2017р.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПоЛТАВСьКИй ВЕНТИЛЯТоРНИй ЗАВод»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУбЛIчНЕ АКЦIоНЕРНЕ То-
ВАРИСТВо «мАКАРоННА ФАбРИКА». 2. Код за ЄДРПОУ: 
00376449. 3. Місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Кирилiвська, 142. 4. Між-
міський код, телефон та факс: 044 468-50-37. 5. Електронна поштова адреса: 
jurist@kmf.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: kmf.kiev.ua. 7. Вид особ ливої 
інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
02.10.2017 Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного 

товариства «Макаронна фабрика» (далi - Товариство) було прийнято рiшення 

про змiну типу Товариства. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до 
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному 
реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських форму-
вань - 05.10.2017. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни 
- Публiчне акцiонерне товариство «Макаронна фабрика». Повне най-
менування акцiонерного товариства пiсля змiни - Приватне акцiонерне то-
вариство «Макаронна фабрика».

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

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

2. Найменування посади: директор Паламарчук Володимир Вален-
тинович

НОВИНИ
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онерних товариств. З цієї причини до складу адміністра-
тивних даних було додане поле «Дані про емітента: 
організаційно-правова форма».

Розкриття депозитарними установами інформації про 
власників пакетів акцій здійснюється на підставі інфор-
мації, що міститься в системі депозитарного обліку, з 
урахуванням даних з реєстру кодів цінних паперів, при-
своєних Центральним депозитарієм цінних паперів. При 
цьому, зміни інформації в системі депозитарного обліку 
цінних паперів щодо інформації про емітента та випуще-
них ним цінних паперів вносяться за ініціативою, розпо-
рядженням та на підставі інформації, наданих цим са-
мим емітентом.

На даний час, виявлено чимало розбіжностей, зокре-
ма, інформації про організаційно-правову форму емітен-
та в системі депозитарного обліку та відповідної інфор-
мації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Зважаючи на це, емітенти цінних паперів повинні не-
відкладно здійснити оновлення або корегування інфор-
мації, яка міститься в їх анкетних даних в Центральному 
депозитарії цінних паперів, а також постійно оновлювати 
зазначену інформацію  у відповідності до вимог догово-
рів про обслуговування їх випусків.

Емітент несе відповідальність  за невиконання дій, пе-
редбачених зазначеним договором, відповідно до умов 
договору та вимог законодавства.

Нацбанк объявит новый прогноз 
инфляции-2017 и сроки возврата ее  

в целевой диапазон после 26 октября
Национальный банк Украины (НБУ) заявил о подго-

товке нового прогноза инфляции на 2017 год после того, 
как инфляция по итогам сентября – 10,2% с начала года 
и 16,4% в годовом измерении – существенно превысила 
его предварительные оценки.

«Новый прогноз инфляции и временной горизонт воз-
вращения инфляции к цели с помощью монетарных ин-
струментов будет объявлен по результатам заседания 
правления НБУ по вопросам монетарной политики 
26 октября 2017 года», – указано в комментарии НБУ во 
вторник.

Как сообщалось, Нацбанк в конце января 2017 года 
скорректировал прогноз инфляции на текущий год с 8% 
до 9,1% при целевом уровне этого показателя в диапазо-
не 8%+/- 2 процентных пункта и до последнего времени 
сохранял этот прогноз, лишь отмечая растущие риски 
его невыполнения. По ожиданиям НБУ, инфляция в годо-
вом измерении должна была вернуться к однозначному 
уровню в четвертом квартале 2017 года.

НБУ констатирует, что после роста потребительских 
цен в сентябре сразу на 2% фактическая инфляция пре-
высила прогноз, опубликованный в инфляционном отче-
те за июль 2017 года – 9,1%.

«Это обусловлено, прежде всего, ускорением роста 
цен на сырые продовольственные товары (до 28,2%), 
ростом производственных затрат, а также некоторым 
оживлением потребительского спроса», – отмечается в 
комментарии.

Центробанк добавляет, что выше прогноза по итогам 

сентября оказалась и базовая инфляция, составившая 
за месяц 1,9% и с начала года 6,2%, хотя в целом фун-
даментальное инфляционное давление остается уме-
ренным: в годовом измерении инфляция замедлилась 
до 7,7%.

ФГИ запланировал повторное  
выставление на продажу оПЗ и 
блокпакетов энергокомпаний на 

декабрь-2017
Фонд государственного имущества наметил на де-

кабрь этого года третью попытку продажи на конкурсе 
99,567% акций ПАО «Одесский припортовый завод» и 
вторую – продажи на фондовой бирже блокпакетов по 
25%+1 акция ПАО «Донбассэнерго», Одессаоблэнерго» 
и «Сумыоблэнерго».

Соответствующие изменения внесены в план-график 
выставления объектов на продажу в 2017 году приказом 
Фонда от 5 октября, который опубликован в газете «Ве-
домости приватизации» в среду.

Согласно ему, в случае одобрения правительством в 
октябре могут быть предложены к продаже 99,928% ак-
ций ЧАО «Днепровская ТЭЦ», в ноябре – 99,833% 
ЧАО «Херсонская ТЭЦ» и 68,009% ПАО «Запорожский 
алюминиевый комбинат» (ЗАлК), а в декабре – 99,999% 
ОАО «Ориана».

Помимо того, ФГИ в среду объявил о проведении 
1 ноября торгов на фондовой бирже «ИННЭКС» по про-
даже 99,953% акций ЧАО «Укрпапирпром» по стартовой 
цене 4,464 млн грн.

Как сообщалось, Украина дважды в 2016 году вы-
ставляла ОПЗ на продажу: сначала в июле по старто-
вой цене 13,175 млрд грн, а затем в декабре по сни-
женной цене 5,16 млрд грн, однако оба раза 
безрезультатно.

Блокпакеты «Донбассэнерго», «Одессаоблэнерго» и 
«Сумыоблэнерго» предлагались к продаже на биржах в 
августе этого года по начальной цене соответственно 
669,2 млн грн, 631,3 млн грн и 370,2 млн грн, однако по-
купатели на них отсутствовали.

Выставлению на продажу этих объектов должна пред-
шествовать их новая оценка.

мВФ улучшил оценку дефицита текущего 
счета платежного баланса Украины  

в 2017 г.
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозиру-

ет дефицит текущего счета платежного баланса Украи-
ны в 2017 году на уровне 3,3% валового внутреннего 
продукта (ВВП), сообщается в обнародованном во 
вторник обзоре мировой экономики (World Economic 
Outlook).

В опубликованном в мае обзоре экономик централь-
ных, восточных и юговосточных стран Европы (CESEE 
Outlook) МВФ прогнозировал соответствующий показа-
тель на уровне 3,6% ВВП.

В то же время Фонд несколько ухудшил оценку дефи-
цита текущего счета платежного баланса на 2018 год – 
до 3% с 2,9% ВВП и ожидает, что в 2019 году этот пока-
затель не изменится.
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Прогноз роста ВВП Украины в 2017 и 2018 годы со-
хранен на уровне 2% и 3,2% соответственно. В 2019 году 
МВФ ожидает рост экономики Украины на 4%.

МВФ также подтвердил прогноз инфляции в Украине 
на уровне 10% в 2017 году и на уровне 7% – в 2018 
году.

Как сообщалось, Всемирный банк оставил без изме-
нения прогноз роста экономики Украины в 2017-2019 
годы на уровне 2%, 3,5% и 4% соответственно.

денежная масса в Украине в сентябре 
выросла на 1,7%

Денежная масса в Украине в сентябре 2017 года воз-
росла на 1,7% – до 1 трлн 123,3 млрд грн, что было обу-
словлено увеличением остатков по депозитам (на 
2,6% м/м), соответствующие предварительные данные 
денежно-кредитной статистики обнародованы на веб-
сайте Национального банка Украины (НБУ).

Кредитный портфель в сентябре увеличился на 1,7 – 
до 973,290 млрд грн.

По данным НБУ в сентябре стоимость гривневых кре-
дитов для бизнеса выросла на 0,6 процентных пункта 
(п.  п.) – до 13,9% годовых.

Доходность депозитных продуктов в национальной 
валюте для бизнеса снизилась на 0,1 п.п.- до 8,1% годо-
вых.

Процентные ставки по кредитам в нацвалюте для на-
селения по итогам сентября возросли на 1,3 п.п. – до 
28,8% годовых, тогда как по депозитам сокартились на 
0,8 п.п. – до 10,6% годовых.

Денежная база в сентябре снизилась на 1,5% – до 
373,4 млрд грн.

Чистые международные резервы в сентябре увеличи-
лись на 11,2% – до $6,079 млрд, задолженность банков 
по кредитам рефинансирования сократилась на 0,2% – 
до 63,645 млрд грн.

мВФ повысил прогнозы роста ВВП стран 
балтии в 2017-2018гг

Международный валютный фонд (МВФ) заметно улуч-
шил прогнозы роста внутреннего валового продукта 
(ВВП) Литвы, Латвии и Эстонии в 2017-2018 годах.

В октябрьском обзоре перспектив мировой экономики 
World Economic Outlook (WEO) фонд сообщает, что про-
гноз экономического роста в Литве на этот и следующий 
годы составляет 3,5%.

В апрельском обзоре МВФ прогнозировал для Литвы 
рост ВВП в 2017 году на 2,8%, в 2018 году – на 3,1%.

Согласно новому WEO, инфляции в Литве в текущем 
году составит 2,8%, в будущем году – 2%, дефицит счета 
текущих операций – 1,6% ВВП и 1,5% соответственно. 
Уровень безработицы, по оценкам экспертов МВФ, в 
этом году снизится до 7,4%, в следующем году – до 7,2% 
(7,9% в 2016 году).

Прогноз роста ВВП Латвии на этот год составляет 
3,8%, на 2018 год – 3,9% (в апрельском обзоре – 3% и 
3,3%). Инфляция прогнозируется на уровне 3% в каж-
дом году, дефицит счета текущих операций – 0,3% ВВП 
и 1,5% ВВП соответственно. Предполагается снижение 
уровня безработицы до 9% в этом и до 8,7% в следую-
щем году (9,6% в 2016 году).

Среди стран Балтии наибольший рост ВВП предпола-
гается в Эстонии – на 4% в 2017 году и на 3,7% в следую-
щем (апрельский прогноз – 2,5% и 2,8%). Инфляция 
ожидается на уровне соответственно 3,8% и 3,4%. Счет 
текущих платежей будет с профицитом в размере 1,8% 
ВВП в текущем и 1,4% в 2018 году. Уровень безработицы 
составит 8,4% и 9% (6,8% в 2016 году).

Рост ВВП еврозоны МВФ прогнозирует на 2,1% в 2017 
году с замедлением до 1,9% в следующем году. Инфля-
ция в 19 странах еврозоны составит 1,5% в этом и 1,4% 
в 2018 году, профицит счета текущих платежей – 3,1% и 
3%. Безработица, как предполагается, снизится до 9,2% 
и до 8,7%.

Wal-Mart выкупит акции на $20 млрд, 
ожидает роста прибыли и выручки в 

следующем фингоду
Американская Wal-Mart Stores Inc., крупнейшая в мире 

компания розничной торговли, объявила о новой про-
грамме выкупа акций объемом $20 млрд, а также обна-
родовала прогнозы прибыли и выручки на следующий 
финансовый год.

В сообщении Wal-Mart отмечается, что новая програм-
ма выкупа акций сменит действующую и будет реализо-
вана в течение двух лет.

Компания подтвердила прогноз скорректированной 
прибыли на текущий фингод, завершающийся в январе 
2018 года, на уровне $4,3-4,4 в расчете на акцию. В 2019 
фингоду прибыль Wal-Mart вырастет примерно на 5%, 
прогнозируют в компании.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнози-
руют прибыль Wal-Mart в этом фингоду на уровне $4,37 
на акцию, в следующем – $4,63 на акцию, что предусма-
тривает рост на 5,9%.

Выручка в 2019 фингоду увеличится на 3%, прогнози-
руют в компании. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet 
аналитиков предполагает, что выручка ритейлера в теку-
щем фингоду составит $495,6 млрд, а в следующем по-
высится на 2,5%, до $507,8 млрд.

В сообщении Wal-Mart отмечается, что приоритетом 
для нее является развитие электронной торговли, а не 
открытие новых магазинов.

Компания ожидает, что ее онлайн-продажи в США в 
предстоящем фингоду увеличатся на 40%.

«Мы видим хороший импульс к росту бизнеса, мы 
реализуем нашу стратегию и быстро продвигаемся впе-
ред в плане завоевания клиентов, которые сегодня 
больше, чем когда либо, используют инструменты, по-
зволяющие им экономить время и деньги», – заявил 
главный исполнительный директор Wal-Mart Даг Мак-
Миллон.

Акции Wal-Mart на предварительных торгах во вторник 
подорожали на 2%, за последние три месяца их стои-
мость выросла на 10%.

доллар дешевеет к евро и иене в ожидании 
публикации протокола сентябрьского 

заседания ФРС
Доллар США дешевеет относительно евро и иены на 

торгах в среду, трейдеры ждут публикации протокола 
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сентябрьского заседания Федеральной резервной си-
стемы (ФРС), рассчитывая получить сигналы о том, уве-
рен ли американский ЦБ в планах дальнейшего повы-
шения ставки.

Курс евро к доллару поднялся в ходе торгов до $1,1830 
по сравнению с $1,1808 на закрытие предыдущей сес-
сии.

Стоимость американской валюты относительно 
иены опустилась до 112,37 иены против 112,45 иены 
накануне.

«Трейдеры немного успокоились после пятничных 
данных о безработице в США, поддержавших доллар, и 
их настрой начал меняться. Евро и фунт начали нахо-
дить поддержку, и мы видим коррекцию», – отмечает 
аналитик Hantec Markets Ричард Перри.

«Существенное ускорение темпов роста зарплат в 
США все же будет оказывать поддержку доллару, и на 

данной стадии существенное ослабление американской 
валюты маловероятно», – цитирует эксперта 
MarketWatch.

Протокол заседания Федрезерва от 19-20 сентября 
будет обнародован в среду в 21:00 МСК.

Пара евро/иена торгуется на уровне 132,93 иены про-
тив 132,78 иены накануне.

Курс юаня относительно доллара США в среду опу-
стился на 0,2% – до 6,5807 – после укрепления на 1,3% 
за предыдущие две сессии. Трейдеры следят за курсом 
юаня в связи с недавними заявлениями представителей 
Народного банка Китая (НБК) о необходимости проведе-
ния реформ на валютном рынке.

При подготовке раздела «Новости» 
использованы материалы веб-сайта НКЦБФР, 

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АЙБОКС БАНК 14
2. ПРАТ АЛЕФ-ВИНАЛЬ 13
3. ПАТ БОРИСЛАВСЬКИЙ ОЗОКЕРИТ 16
4. ПРАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 1 5
5. ПРАТ ГІДРОСИЛА ЛЄДА 16
6. ПАТ ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ» 3
7. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 14
8. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО 12
9. ПАТ ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ 12
10. ПРАТ ЖИТОМИРАГРОХІМ 11
11. ПРАТ ІНВЕСТОР 13
12. ПАТ КРИВОРІЖГАЗ 15
13. ПАТ КРИВОРІЖГАЗ 15
14. ПРАТ КРИВОРІЗЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 11
15. ПРАТ КРИВОРІЗЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 13
16. ПАТ КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ 15
17. ПРАТ КРЮКІВБУДТЕХМОНТАЖ 14
18. ПАТ МАКАРОННА ФАБРИКА 16
19. ПРАТ МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ 5
20. ПРАТ НЕО ВІТА 3
21. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД 16
22. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ МОНТАЖНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД 14
23. ПРАТ СУ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» 12
24. ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «НАСОСЕ-

НЕРГОМАШ» 
4

25. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 6
26. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 6
27. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 7
28. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 7
29. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 8
30. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 8
31. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 9
32. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 9
33. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 10
34. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 10
35. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 11
36. ПРАТ УКРРОСМЕТАЛ 4
37. ПАТ УКРСИББАНК 4
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17194
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
11.10.2017 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 380,84 грн 
На рік — 4570,08 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса
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     ДУ «АРІФРУ»
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     адреса
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     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
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     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
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