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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

08.12.2017 року  № 222/100 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па
перів та фондового ринку (далі - Комісія) Голова Комісії 
Хромаєв Тимур Заурбекович на підставі рішення Комісії 
від 16 вересня 2016 року № 930 «Про надання повнова
жень», відповідно до Порядку ведення реєстру аудитор
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів (далі – По
рядок), затвердженого рішенням Комісії від 25 жовтня 
2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юсти
ції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змі
нами), а саме підпункту 5.2 пункту 5 розділу ІV Порядку, 
щодо

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЛИСЕНКО» (ТОВ «АФ «ЛИ
СЕНКО»),

код за ЄДРПОУ 35796588,
місцезнаходження: вул. Кучеренка, буд. 4, кв. 49, 

м. Полтава, 36007,
УСТАНОВИЛА:

за результатами розгляду пакету документів ТОВАРИ
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИ
ТОРСЬКА ФІРМА «ЛИСЕНКО» (далі - ТОВ «АФ «ЛИСЕН
КО») (вх. № 34958 від 29 листопада 2017 року) в поданій 
реєстраційній картці зазначена недостовірна інформація 
щодо кількості аудиторів, які безпосередньо братимуть 
участь в проведенні аудиторських перевірок професій
них учасників ринку цінних паперів.

Разом з цим, наданий пакет документів не містить:
• завірену підписом керівника та печаткою аудитор

ської фірми (за наявності) копію трудової книжки Козуб
ця А.І., який безпосередньо братимуть участь в прове
денні аудиторських перевірок професійних учасників 
ринку цінних паперів;

• анкету щодо ділової репутації аудитора аудиторської 
фірми Козубця А.І. (додаток 4).

Враховуючи викладене та на підставі підпункту 5.2 
пункту 5 розділу IV Порядку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
відмовити ТОВ «АФ «ЛИСЕНКО» (код за ЄДРПОУ 

35796588) у внесенні змін до реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професій
них учасників ринку цінних паперів.

Голова Комісії  Хромаєв Т.З.

ІНфОРмАцІйНІ ПОВІДОмЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКцПфР

НКцПфР відновила,  
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, із змінами, п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013  року 
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за №822/23354, із змінами та доповненнями, відповідно 
до документів, наданих ПАТ «Луганське регіональне 
управління автобусних станцій», код за ЄДРПОУ: 
33009052, 93401, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, про
спект Хіміків, 61, на скасування реєстрації випуску акцій 
у зв`язку з перетворенням акціонерного товариства, ска
совано реєстрацію випуску акцій ПАТ «Луганське регіо-
нальне управління автобусних станцій». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Луганське регіональ
не управління автобусних станцій» від 20.08.2010 року 
№688/1/10, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку (дублікат свідоцтва видано 
14.06.2017 року Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку), анульовано – розпорядження 
№411-Кф-С-А від 07 грудня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі
сії від 10.11.2015 №1843 (із змінами) та на підставі п. 9 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (із змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських форму
вань у формі витягу від 01.12.2017 №1003321779 про 
внесення 12.09.2017 запису про припинення юридичної 
особи ВАТ «Шрамківський цукровий завод» (код за 
ЄДРПОУ - 00373445) у зв’язку з визнанням її банкрутом 
та інформації, наданої Арбітражним керуючим 
ВАТ «Шрамківський цукровий завод» листом від 
25.09.2017 №02-01/12649/14-10-08-2102 (вх.№ 33445 від 
16.11.2017р.), скасовано реєстрацію випуску акцій 
ВАТ «Шрамківський цукровий завод» (код за ЄДРПОУ - 
00373445). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ВАТ «Шрамківський цукровий завод» від 25.03.1996 року 
№183/1/96, видане Черкаським обласним фінансовим 
управлінням, анульовано – розпорядження № 410-Кф-С-А 
від 07 грудня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, пункту 4 глави 3 
розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії облі

гацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових ор
ганізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національ
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністер
стві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі 
змінами та доповненнями), та відповідно до документів, 
наданих Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Омокс», код за ЄДРПОУ: 23154102, 08135, вул. Лобанов
ського Валерія, буд. 21, с. Чайки, Київська область, на ска
сування реєстрації випуску облігацій у зв`язку з анулюван
ням викуплених емітентом облігацій серії «Y», скасовано 
реєстрацію випуску облігацій серії «Y» Товариства з об-
меженою відповідальністю «Омокс». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Омокс» від 13.05.2013 року №73/2/2013, 
видане 17.06.2013 року Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня № 365-Кф-С-О від 11 грудня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, пункту 4 глави 3 
розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії облі
гацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових ор
ганізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національ
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністер
стві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі 
змінами та доповненнями), та відповідно до документів, 
наданих Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Омокс», код за ЄДРПОУ: 23154102, 08135, вул. Лобанов
ського Валерія, буд. 21, с. Чайки, Київська область, на ска
сування реєстрації випуску облігацій у зв`язку з анулюван
ням викуплених емітентом облігацій серії «Z», скасовано 
реєстрацію випуску облігацій серії «Z» Товариства з об-
меженою відповідальністю «Омокс». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Омокс» від 13.05.2013 року №74/2/2013, 
видане 17.06.2013 року Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня №366-Кф-С-О від 11 грудня 2017 року.

11.12.2017 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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Відомості про заміну складу посадових осіб емітента
ПрАТ КЕЗ «Транссигнал»

Зміни відбулися згідно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» від 
07.12.2017р. №84:

Припинено повноваження члена наглядової ради Мелешко В.В. Част
кою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних да
них не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Пе
ребував на посаді з 23.05.2016р.

Припинено повноваження члена наглядової ради Волосовської Н.Б. 
Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. 
Перебував на посаді з 23.05.2016р.

Припинено повноваження члена наглядової ради Калашник Т.В. Част
кою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних да
них не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Пе
ребував на посаді з 20.05.2013р.

Припинено повноваження члена наглядової ради Дишлюка П.М. 
Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. 
Перебував на посаді з 20.05.2013р.

Припинено повноваження члена наглядової ради Багана А.О. Част
кою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних да
них не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Пе
ребував на посаді з 20.05.2013р.

Обрано членом наглядової ради Черніцького Р.Р. як представника 
ПАТ «Укрзалізниця» строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі не 
володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: начальник відокремленого підрозділу 
«Служба колії» Львівської залізниці, начальник відокремленого підрозді
лу «Тернопільська дистанція колії», начальник структурного підрозділу 
«Служба колії» Укрзалізниці, заступник начальника регіональної філії з 
інфраструктури регіональної філії «Львівська залізниця», директор з інф
раструктури ПАТ «Укрзалізниця».

Обрано членом наглядової ради Морковкіна А.О. як представника 
ПАТ «Укрзалізниця» строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі не 
володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної 

судимості за корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: служба в органах внутрішніх справ Украї
ни, радник ТОВ «ТРІО ЛАЙН ЛТД», директор ТОВ «КБК і К», директор з 
безпеки ПАТ «Укрзалізниця».

Обрано членом наглядової ради Бунчукова О.А. як представника 
ПАТ «Укрзалізниця» строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі не 
володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: заступник начальника управління — на
чальник відділу телекомунікацій та засобів контролю управління зв’язку 
головного управління автоматики, телемеханіки та зв’язку, головний інже
нер головного управління автоматики, телемеханіки та зв’язку, головний 
інженер департаменту автоматики, телемеханіки та зв’язку, В.о. началь
ника департаменту автоматики, телемеханіки та зв’язку, начальник де
партаменту автоматики, телемеханіки та зв’язку Укрзалізниці, начальник 
департаменту автоматики, телемеханіки та зв’язку, начальник департа
менту автоматики та телекомунікацій, директор департаменту автомати
ки та телекомунікацій ПАТ «Укрзалізниця».

Обрано членом наглядової ради Кузьо В.В. як представника 
ПАТ «Укрзалізниця» строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі 
не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непога
шеної судимості за корисливі злочини не має. Інші посади, які обійма
ла особа протягом останніх п'яти років: директор департаменту казна
чейства, член правління–директор департаменту казначейства, член 
правління, директор казначейства ПАТ «Ідея Банк», начальник депар
таменту казначейства, директор департаменту казначейства ПАТ «Укр-
залізниця».

Обрано членом наглядової ради Дорошенка Р.Д. як представника 
ПАТ «Укрзалізниця» строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі не 
володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: юрисконсульт ТОВ «Юридична компанія 
«ТСК», головний фахівець департаменту реформування та корпоратив
ного розвитку, головний юрисконсульт департаменту корпоративного 
управління ПАТ «Укрзалізниця», прокурор Шполянського відділу Смілян
ської місцевої прокуратури, головний юрисконсульт департаменту корпо
ративного управління ПАТ «Укрзалізниця».

ПрАТ КЕЗ «ТРАНССИГНАЛ»

ПРИВАТНЕ АКцiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АВiАТЕХмАС

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 

товариство Авiатехмас
2. Код за ЄДРПОУ 23790832
3. Місцезнаходження 69098, м.Запорiжжя, 

вул.Чарiвна/вул.Полякова, 
буд.163/1 кв.3

4. Міжміський код, телефон та факс +380612764620 
+380612764621

5. Електронна поштова адреса mail@aviatechmas.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.aviatechmas.zp.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття 
рішення про виплату 
дивідендів

ii. Текст повідомлення
Рiшення про виплату дивiдентiв прийняте акцiонером який володiє 

100% акцiй пiдприємства та має повноваження згiдно Статуту акцiонерного 
товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства».

Дивiденти виплачуються з нерозподiленого чистого прибутку 
попереднiх рокiв.Спосiб виплати дивiдендiв- безпосередньо акцiонерам , 
виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi рiвними частинами.

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 Харченко м.Є.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 08.12.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГРАНДІНВЕСТ»

(код ЄДРПОУ 35391715, місце знаходження: 01032, м. Київ, бул. Та
раса Шевченка, буд. 33, поверх 13, далі – «Товариство») повідомляє про 
проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Збо
ри») Товариства, які відбудуться 15 січня 2018 року за адресою: 
м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 33, поверх 13, кімната 
для переговорів (далі – «місце проведення Зборів»).

Початок Зборів о 12.00. Реєстрація учасників Зборів буде проводи
тися з 11.00 год. до 11.50 год. в день та за місцем проведення Зборів. 
Для реєстрації учасників Зборів необхідно мати:

- для акціонерів – паспорт;
- для представників акціонерів – довіреність або інші документи, які 

надають право участі у Зборах, оформлені згідно вимог чинного законо
давства України, а також документ, що посвідчує особу.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Про зміну виконавчого органу Товариства.
4. Вирішення питання про розпорядження корпоративними правами 

Товариства в Товаристві з обмеженою відповідальністю «АРРІКАНО 
ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається 
станом на 24 годину 09 січня 2018 року.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://grandinvest.emitents.net.ua

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного Зборів можна ознайомитися у робочі дні з 9.00 до 18.00 
до дня проведення Зборів, а також в день проведення Зборів, за адре
сою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 33, поверх 13, кімната 
для переговорів. Відповідальною особою за порядок ознайомлення з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту по
рядку денного Зборів, є генеральний директор Товариства Ащє-
улов В.В.

За інформацією та довідками просимо звертатися за телефоном 
(044) 569-67-08.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ

СТВО «МОНФАРМ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00374870
3. Місцезнаходження: 19100 місто Монастирище, Монастирищенський 

район, Черкаська область, вулиця Заводська, будинок 8
4. Міжміський код, телефон та факс: (04746) 2-19-57, 2-36-76
5. Електронна поштова адреса: 00374870@afr.com.ua, yurist@monfarm.

com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МОНФАРМ» 

Протокол № 26 від 07.12.2017 року, припинено повноважень Наглядової 
ради товариства, а саме Голови Наглядової ради Кузнєцова Якова Михай
ловича (паспорт серії МК № 288564, виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй областi 02.10.1996 р.). Підстава для припинен
ня повноважень: переобрання Наглядової ради Товариства. Посадова осо
ба є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 98,934972 % від 
статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 
27.04.2016 року по 07.12.2017 року. Посадова особа непогашених судимос
тей за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МОНФАРМ» 
Протокол № 26 від 07.12.2017 року, припинено повноважень Наглядової 
ради товариства, а саме члена Наглядової ради Древаль Ірини Вікторівни 
(паспорт серія МК № 491298 виданий 20.05.1997 р. Московським РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй областi). Підстава для припинення повнова
жень: переобрання Наглядової ради Товариства. Посадова особа не є ак
ціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі товари
ства. Особа перебувала на посаді з 27.04.2016 року по 07.12.2017 року. 
Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочи
ни не має. 

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МОНФАРМ» 
Протокол № 26 від 07.12.2017 року, припинено повноважень Наглядової 
ради товариства, а саме члена Наглядової ради Доброскок Олександра 
Iвановича (паспорт серія МН № 600488 виданий 18.03.1997 р. Дергачiвським 
РВ УМВС України в Харкiвськiй областi). Підстава для припинення повно
важень: переобрання Наглядової ради Товариства. Посадова особа є акці
онером розмір пакета акцій, який належить особі 0,000079 % від статутного 
капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 27.04.2016 року по 
07.12.2017 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має. 

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МОНФАРМ» 
Протокол № 26 від 07.12.2017 року, припинено повноважень Ревізійної ко
місії товариства, а саме Голови Ревізійної комісії Доброскок Галини Петрів
ни (паспорт серія МК № 385241 виданий 22.01.1997 р. Дергачiвським РВ 
УМВС України в Харкiвськiй областi). Підстава для припинення повнова
жень: зміни до Статуту товариства. Посадова особа не є акціонером това
риства і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа пере
бувала на посаді з 27.04.2016 року по 07.12.2017 року. Посадова особа 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МОНФАРМ» 
Протокол № 26 від 07.12.2017 року, припинено повноважень Ревізійної ко
місії товариства, а саме Члена Ревізійної комісії Левченко Олени Євгенівни 
(паспорт серії МН №527034 виданий Червонозаводським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi 18.09. 2002 р.). Підстава для припинення по
вноважень: зміни до Статуту товариства. Посадова особа не є акціонером 
товариства і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа 
перебувала на посаді з 27.04.2016 року по 07.12.2017 року. Посадова осо
ба непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МОНФАРМ» 
Протокол № 26 від 07.12.2017 року, припинено повноважень Ревізійної ко
місії товариства, а саме Члена Ревізійної комісії Залозного Володимира 
Петровича (паспорт серія НС № 616933 виданий 03.08.1999 р. Монастири
щенським РВ УМВС України в Черкаськiй областi). Підстава для припинен
ня повноважень: зміни до Статуту товариства. Посадова особа є акціоне
ром розмір пакета акцій, який належить особі 0,000999 % від статутного 
капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 27.04.2016 року по 
07.12.2017 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має. 

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства, по

зачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «МОНФАРМ» протокол 
№ 26 від 07.12.2017 року прийнято рішення обрати Наглядову раду в кіль
кості 5 осіб, та рішенням Наглядової ради протокол №1 від 07.12.2017 року 
прийнято обрати Головою Наглядової ради Кузнєцова Якова Михайловича 
(паспорт серії МК № 288564, виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi 02.10.1996 р.). Посадова особа є акціонером 
розмір пакета акцій, який належить особі 98,934972% від статутного капіта
лу товариства. Особа обрана на посаду строком до наступних річних за
гальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом остан
ніх п'яти років: АТ «СТОМА», Президент. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства, по
зачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «МОНФАРМ» протокол 
№ 26 від 07.12.2017 року прийнято рішення обрати Наглядову раду в кіль
кості 5 осіб, а саме членом Наглядової ради Левченко Олену Євгеніївну 
(паспорт серії МН №527034 виданий Червонозаводським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi 18.09. 2002 р.), яка є представником акціоне
ра Марчук Оксани Василівни (частка в статутному капіталі товариства 
0,000999%). Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє част
кою у статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду строком до 
наступних річних загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: АТ «БАНК «ЗОЛОТІ ВОРОТА», на
чальник відділу обслуговування фізичних; АТ «СТОМА» помічник Першого 
заступника Голови правління. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства, по
зачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «МОНФАРМ» протокол 
№ 26 від 07.12.2017 року прийнято рішення обрати Наглядову раду в кіль
кості 5 осіб, а саме членом Наглядової ради Древаль Ірину Вікторівну (пас
порт серія МК № 491298 виданий 20.05.1997 р. Московським РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй областi), яка є представником акціонера Мос
тового Миколи Олексійовича (частка в статутному капіталі товариства 
0,000999%). Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє част
кою у статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду строком до 
наступних річних загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: АТ «СТОМА», корпоративний секре
тар, перекладач, помічник Голови Правління, ПАТ «ПІВДЕНДІПРОЦЕ
МЕНТ» Голова Правління, АТ «СТОМА» Голова Правління, Генеральний 
директор . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадо
ві злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства, по
зачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «МОНФАРМ» протокол 
№ 26 від 07.12.2017 року прийнято рішення обрати Наглядову раду в кіль
кості 5 осіб, а саме незалежним директором, членом Наглядової ради Юр
ченко Юлію Валеріївну (паспорт МН №882229 виданний Харківським РВ 
УМВС України в Харківській області 18.10.2006 р.). Посадова особа не є 
акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі товари
ства. Особа обрана на посаду строком до наступних річних загальних збо
рів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти ро
ків: ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», інженер по стандартизації; 
ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», заступник начальник сектору фар
маконагляду; ПАТ «СТОМА», начальник відділу забезпечення якості; 
ПАТ «СТОМА», начальник відділу реєстрації та фармаконагляду. Посадо
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства, по
зачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «МОНФАРМ» протокол 
№ 26 від 07.12.2017 року прийнято рішення обрати Наглядову раду в кіль
кості 5 осіб, а саме незалежним директором, членом Наглядової ради Зін
ченко Катерину Іванівну (паспорт серія МН № 848287 виданий Москов
ським РВ ХМУ ХМВС України в Харківській області 03.07.2006 р.). Посадова 
особа не є акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капі
талі товариства. Особа обрана на посаду строком до наступних річних за
гальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом остан
ніх п'яти років: ПАТ «СТОМА», старший фахівець з методів розширення 
ринку збуту; ПАТ «СТОМА», провідний фахівець з методів розширення 
ринку збуту. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та поса
дові злочини не має.

Ревізійна комісія товариства не обиралась в зв'язку з затвердженням 
зборами нової редакції Статуту. 

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

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

2. Директор Домащук Богдан Борисович  08.12.2017

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «мОНфАРм»
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ «iПОТЕЧНА 

КОмПАНiЯ «БАЗОВИй-АКТИВ»
2. Код за ЄДРПОУ
25586047
3. Місцезнаходження
01133 Київ бул. Лесі Українки,34 офіс 312/3
4. Міжміський код, телефон та факс
0443322384 0443322384
5. Електронна поштова адреса
emitent@arkada.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
https://sites.google.com/site/bazovyyaktyv/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

розділу ІІІ цього Положення
Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що 

перевищує 10 відсотків статутного капіталу
ІІ. Текст повідомлення

Протоколом Загальних зборiв учасникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ-АКТИВ» 
вiд 08.12.2017р. №08/12 прийнято рiшення про вiдкрите розмiщення 
вiдсоткових iменних звичайні (незабезпечені) облiгацiй в бездокументарнiй 
формi серiї АК в кiлькостi 1 150 000 (один мільйон сто п’ятдесят тисяч) 
штук, номiналом 100,00 гривень (сто гривень 00 копійок) на загальну 
суму 115 000 000,00 гривень (сто п’ятнадцять мільйонів гривень 00 копі
йок). Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних 
сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, загальної суми цiнних паперiв 
(крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до 
розмiру статутного капiталу товариства на дату прийняття рiшення 
дорiвнює 380,75%. 

Товариство здійснює укладання договорів з першими власниками об
лігацій шляхом залучення андерайтера ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА
РИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АРКАДА», ліцензія На
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Професійна 
діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами. 
Андеррайтинг». Серія АЕ № 2294533 від 21.10.2014 року. Термін дії – з 
22.10.2014 необмежений через організатора торгівлі Публічне акціонер
не товариство «Фондова біржа ПФТС» за його місцезнаходженням: Украї-
на, 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44, Дата початку 
розмiщення облiгацiй 20 березня 2018 року; Дата закiнчення розмiщення 
облiгацiй - 19 березня 2019 року. Термін обігу облігацій – з дня, наступно
го за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондо
вого ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва 
про реєстрацію випуску облігацій до 24 жовтня 2022 року включно. Това
риство може прийняти рішення про продовження строків обігу та пога
шення облігацій, у разі викупу ним усього відповідного випуску облігацій 
або згоди на продовження таких строків усіх власників облігацій. Трива
лість періоду, на який можуть бути продовжені строки обігу та погашення 
облігацій товариства, не може перевищувати одного календарного року. 
Повторне продовження строків обігу та погашення облігацій не допуска
ється.

Дата початку погашення облігацій - 25 жовтня 2022 року.
Дата закінчення погашення облігацій -24 листопада 2022 року.
Власники облігацій мають право:
- отримувати відсотковий дохід за облігаціями, в порядку та строки, 

встановлені умовами розміщення;
- отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх пога

шення;
- подати облігації емітенту до погашення та/або до дострокового ви

купу;
- здійснювати з облігаціями операції купівлі-продажу та/або міни про

тягом строку обігу облігацій;
- здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать законо

давству України.
Ціна продажу облігацій під час укладання договорів з першими влас

никами визначається товариством щоденно з урахуванням попиту та 
ринкових умов укладання договорів з першими власниками, але не може 
бути меншою номінальної вартості облігацій. Укладання договорів з пер

шими власниками облігацій відбувається шляхом укладання з товари
ством договорів купівлі-продажу цінних паперів. Особа, що придбає об
лігації, повинна мати відкритий рахунок у цінних паперах у обраного нею 
депозитарною установою. Облігації сплачуються виключно грошовими 
коштами в порядку, на умовах та в строки, визначені в договорі купівлі-
продажу цінних паперів, але не пізніше дати закінчення строку укладання 
договорів з першими власниками облігацій. Всі ціни визначаються в на
ціональній валюті України – гривні, з точністю до однієї копійки.

Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України - гривні. 
Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, в повному об

сязі 115 000 000,00 гривень (сто п’ятнадцять мільйонів гривень 00 копі
йок) планується спрямувати на розвиток основної діяльності товариства, 
зокрема на здійснення операцій факторингу та/або на набуття права ви
моги за кредитами, забезпеченими заставою нерухомості (30%), на при
дбання боргових зобов’язань (5%), цінних паперів, емітованих іншими 
юридичними особами (65%). 

Джерелами погашення та виплати доходу за облігаціями стануть ко
шти, що надійдуть від боржників в рахунок погашення ними своїх 
зобов’язань за кредитними угодами, від операцій з цінними паперами та 
іншими борговими зобов’язаннями, та які залишаться в розпорядженні 
товариства після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов’язкових 
платежів.

Облігації вільно обертаються на біржовому та позабіржовому ринку 
на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками обліга
цій при укладанні договорів з першими власниками можуть стати будь-які 
фізичні та юридичні особи, інституційні інвестори, в тому числі інститути 
спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), ре
зиденти та нерезиденти України.

Конвертація облiгацiй в акції не передбачається.
Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що при

йняв рішення про розміщення цінних паперів:
ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС 

ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИцТВІ», в особі директора Парамонової Марини 
Юріївни – 14 267 700 голосів, що становить 7,63% загальної кількості го
лосів; 

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ мЕ-
НЕДЖмЕНТ УКРАЇНА», в особі директора Білика Артема Петровича – 
18 345 100 голосів, що становить 9,81% загальної кількості голосів;

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕКТОР 
УСПІХУ 2012», в особі директора Бабарикіної Інни Григорівни – 
17 634 100 голосів, що становить 9,43% загальної кількості голосів;

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«УПРАВСЕРВІС-ОСОКОРКИ», в особі директора Данько Дмитра Юрійо
вича – 15 951 100 голосів, що становить 8,53% загальної кількості голо
сів;

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОРИС-
ПІЛЬ ДОмОБУД», в особі директора Набієвої Тетяни Василівни – 
15464900 голосів, що становить 8,27% загальної кількості голосів;

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНфОРмА-
цІйНИй ПРОЕКТ 2014», в особі директора Ємельяненко Людмили Воло
димирівни – 17 391 000 голосів, що становить 9,30% загальної кількості 
голосів;

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБУХІВ-
РЕКОНСТРУКцІЯ», в особі директора Баранчук Людмили Павлівни – 
17 821 100 голосів, що становить 9,53% загальної кількості голосів;

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИДБУ-
ДАРХ», в особі директора Аветисян Алли Ашиківни – 16 830 000 голосів, 
що становить 9,00% загальної кількості голосів;

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКВІТЕНС 
ПЛЮС», в особі директора Щербахи Сергія Анатолійовича – 17 391 000 го
лосів, що становить 9,30% загальної кількості голосів;

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ - 
БУДІВНИцТВО», в особі директора Кристапчук Ганни Іванівни – 
18 082 900 голосів, що становить 9,67% загальної кількості голосів;

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБЕРІГ - 
БУДІВНИцТВО», в особі директора Хомутової Оксани Миколаївни – 
17 821 100 голосів, що становить 9,53% загальної кількості голосів.

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

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

В.о.директора   Осатюк С.В.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  08.12.2017
  (дата)

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ
«iПОТЕЧНА КОмПАНiЯ «БАЗОВИй-АКТИВ»
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ПРИВАТНЕ АКцiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ВiННИцЬКИй ОЛiйНОЖИРОВИй 

КОмБiНАТ”
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 товари-
ство "Вiнницький 
олiйножировий комбiнат"

2. Код за ЄДРПОУ 00373758
3. Місцезнаходження 21034, м. Вiнниця, 

вул. Немирiвське шосе, 26
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0432 27-46-26 0432 65-54-00

5. Електронна поштова адреса tanyagrb@vioil.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо
вується емітентом для розкриття 
інформації

http:\\vmzhk.vioil.com

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

№ 
з/п

Дата 
прийняття 

рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що 
є предме-

том 
правочину 
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової вартості 

майна або послуг, що 
є предметом правочи-
ну, до вартості активів 

емітента за даними 
останньої річної 

фінансової звітності 
(у відсотках)

1 2 3 4 5
1 07.12.2017 884759 5157683 17.15

Зміст інформації:
1) - Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значно
го правочину: 07 грудня 2017 року;
- Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада 
Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий 
комбiнат» (далi – «Товариство»).
2) Предмет правочину: Передача в заставу АТ «Ощадбанк» належне 
Товариству рухоме майно за ринковою вартiстю в якостi забезпечен
ня зобов’язань перед АТ «Ощадбанк». 
3) Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, 
визначена вiдповiдно до законодавства: 884 759 тис. грн. (вiсiмсот 
вiсiмдесят чотири мiльйони сiмсот п’ятдесят дев’ять тисяч гривень).
4) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 5 157 683 тис. грн. (п’ять мiльярдiв сто п’ятдесят сiм 
мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят три тисячi гривень).
5) Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є пред
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 17,15.
6) Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосую
чих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (за
значається, якщо рiшення приймається загальними зборами): 
рiшення прийнято Наглядовою радою. 
7) Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного право
чину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ «Вiнницький 
ОЖК»: не визначенi.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль
ність згідно із законодавством. 
2. Найменування 
посади Чаленко Дмитро Андрiйович

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.12.2017

(дата)

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

нерухомістю) емітента
1.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 38377143
3.Місцезнаходження:01033 м.Київ, вул.Тарасівська, буд.19
4. Міжміський код та телефон, факс:/044/364-73-70
5. Електронна поштова адреса: o.ushakova@alpari-bank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://bankalpari.com/zvitnist/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
2.Текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» – надалі 
Товариство (код ЄДРПОУ 38377143, місцезнаходження: 01033 м. Київ, 
вул. Тарасівська, буд. 19) повідомляє про виникнення особливої інформа
ції емітента - Зміна складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призна

чено, 
звільнено, 

обрано 
або 

припине
но 

повнова
ження)

Посада* Прізвище, 
ім’я, по 

батькові або 
повне 

найменуван
ня юридичної 

особи

Паспортні 
дані фізичної 
особи (серія, 
номер, дата 

видачі, орган, 
який видав)** 

або код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 
статут
ному 

капіталі 
емітен

та (у 
відсо
тках)

1 2 3 4 5 6
07.12.2017 припинено 

повнова
ження

Голова 
Спостереж

ної ради

Прилуцький 
Олег Олек
сандрович

д/в 0

07.12.2017 обрано Голова 
Спостереж

ної ради

Лановий 
Володимир 

Тимофійович

д/в 0

07.12.2017 обрано член 
Спостереж

ної ради

Мохамед Ал 
Хиелі 

(MOHAMED 
AL KHYELI)

д/в 0

Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень 11.12.2017 Голови Спостережної 
ради Прилуцького О.О. (згоди на розкриття паспортних даних не надав) 
прийнято Рішенням єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 
07.12.2017 №14/2017, у зв’язку із – Рішенням єдиного акціонера. Володіє 
пакетом акцій у розмірі 0% Володіє часткою в статутному капіталі емітен
та 0%. Обґрунтування змін у персональному складі - Рішення єдиного 
акціонера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 16.06.2017. 
Незалежний член.
Рішення про обрання Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Ланового В.Т. з 
12.12.2017 (згоди на розкриття паспортних даних не надав) прийнято Рі
шенням єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 07.12.2017 
№14/2017, у зв’язку із – Рішенням єдиного акціонера. Володіє пакетом 
акцій у розмірі 0% Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. 
Обґрунтування змін у персональному складі - Рішення єдиного акціоне
ра. Строк, на який призначено особу: до наступних загальних зборів 
акціо нерів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2018 році. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає Інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх 5 років: народний депутат України зарахований на ро
боту до Верховної Ради України шостого скликання для здійснення депу
татських повноважень на постійній основі, Член Спостережної ради 
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК». Незалежний член.
Рішення про обрання члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
Мохамед Ал Хиелі (MOHAMED AL KHYELI) з 12.12.2017 (згоди на роз
криття паспортних даних не надав) прийнято Рішенням єдиного акціоне
ра ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 07.12.2017 №14/2017, у зв’язку із – Рішен
ням єдиного акціонера. Володіє пакетом акцій у розмірі 0% Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0%. Обґрунтування змін у персо
нальному складі - Рішення єдиного акціонера. Строк, на який призначено 
особу: до наступних загальних зборів акціонерів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 
2018 році. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: 
відсутні. Незалежний член.

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

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

Голова Правління _____________ Д.П.Яковлєв              (11.12.2017)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОмПАНІЯ 
«КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»

2. Код за ЄДРПОУ: 24175269
3. Місцезнаходження: 04050 місто Київ, Глибочицька, 44
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-72-72, (044) 207-72-76
5. Електронна поштова адреса: admin@kniazha.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі
шення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків 
статутного капіталу

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що пе

ревищує 10 відсотків статутного капіталу - 08.12.2017 р.
Назва органу, що прийняв таке рішення - Загальні збори акціонерів.
Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв - акцiї простi iменнi бездоку

ментарної форми iснування у кiлькостi 1 000 000 (один мільйон) штук на 
суму 15 200 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів двісті тисяч гривень 00 копі
йок).

Спосіб розміщення цінних паперів (публічний, приватний) - приватне 
розміщення.

Розмiр збiльшення статутного капiталу ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВIЄННА 
IНШУРАНС ГРУП» шляхом додаткового випуску акцiй - статутний капiтал 
збiльшується на суму 15 200 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів двісті тисяч 
гривень 00 копійок).

Номiнальна вартiсть акцiй - 15,20 грн. (П'ятнадцять гривень 20 копі
йок).

Запропонована ціна розміщення - ціна розміщення становить 152,00 
(Сто п'ятдесят дві гривні 00 копійок) гривень за одну акцію, що вище номі
нальної вартості - 15,20 (П'ятнадцять гривень 20 копійок) та вище ринкової 
вартості - 17,85 (Сімнадцять гривень 85 копійок) гривень за одну акцію. 
Ринкова вартість визначена суб'єктом оціночної діяльності - Товариством з 
обмеженою відповідальністю «Бюро оцінок» (сертифікат суб'єкта оціночної 
діяльності України №241/16, виданий Фондом державного майна України 
26.03.2016р., та затверджена рішенням Наглядової ради № 15-2017 від 
05.12.2017р. і становить 17,85 грн. (Сімнадцять гривень 85 копійок) за одну 
акцію.

Розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета 
акцій, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володі
ють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій: акціонерне товариство 
«ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе» володіє 
6 443 652 штук простих іменних акцій, частка у статутному капіталі до роз
міщення акцій: 90,55597%;

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕйТіБіАйЕйч ТОВ» володіє 
671 633 штук простих іменних акцій, частка у статутному капіталі до роз
міщення акцій: 9,43881%.

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних па
перів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загаль
ної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) 
емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента 
на дату прийняття рішення про збiльшення статутного капiталу складає 
14,05 %.

Інвестори в цінні папери, що розміщуються, отримають права, визна
чені чинним законодавством України та Статутом ПрАТ «УСК «КНЯЖА 
ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП».

Спосiб оплати цiнних паперiв - оплата акцiй здiйснюється виключно гро
шовими коштами в нацiональнiй валютi України (гривнi) шляхом перераху
вання коштiв на рахунок ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП».

Мета розміщення: 
Збільшення статутного капіталу Товариства здійснюється з метою під

тримання фінансової стійкості Товариства, забезпечення дотримання То
вариством нормативів страхової діяльності.

Кошти (70%), отримані від розміщення акцій додаткового випуску, Това
риство планує використати для інвестування в державні казначейські па
пери та для розміщення банківських депозитів.

Кошти (30%), отримані від розміщення акцій додаткового випуску, Това
риство планує використати для інвестування в посилення ІТ безпеки.

Розміщення акцій планується провести серед акціонерів ПрАТ «УСК 
«КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП» станом на 8 грудня 2017 року. 

Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв - можливiсть 
конвертацiї цiнних паперiв не передбачається.

Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї - ПрАТ «УСК 
«КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП» зобов'язується не використовувати 
внески, отриманi при розмiщеннi акцiй в рахунок їх оплати, для покриття 
збитків ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП».

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

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

2. Голова Правління  Грицута Д.О.
08.12.2017

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПІВНІЧНО-СХІДНА БУДІВЕЛЬНА КОмПАНІЯ» 

(код за ЄДРПОУ: 32690473, місцезнаходження: 03083, м. Київ, вул. Чер
вонопрапорна, 28-А, далі — Товариство) повідомляє про прийняття єди
ним акціонером Товариства рішення про припинення шляхом перетворен
ня у товариство з обмеженою відповідальністю 28 листопада 2017 року. 
Вимоги кредиторів приймаються за місцезнаходженням Товариства до 
13 лютого 2018 року.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПІДСЕРЕДНЄ» 

повідомляє про втрату Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій реє
страційний № 268/20/1/10 від 18 листопада 2010 року, видане Харківським 
територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондо
вого ринку ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПІДСЕРЕД
НЄ» (код за ЄДРПОУ 00387134) 30 серпня 2011 року.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВ-
СЬКИй ЗАВОД «КОмУНАЛЬНОГО мАШИНО-
БУДУВАННЯ (КОммАШ)» (код ЄДРПОУ 14315428, місцезна
ходження: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 28) повідомляє про 
проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
29 грудня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Васильківська 28, ад-
мінбудівля, 2 поверх, кабінет голови правління. Реєстрація акціоне
рів (їх представників) відбудеться з 11.30 до 12.00 в день проведення та 
за місцем проведення зборів. Початок зборів о 12.00. Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 22 грудня 
2017  року. 

Проект Порядку денного 
(переліку питань, які виносяться на голосування):

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прий

няття рішення про припинення їх повноважень. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на за

гальних зборах акціонерів.
4. Затвердження рішення щодо зміни типу акціонерного товариства з 

публічного на приватне (зміну найменування товариства).
5. Внесення та затвердження змін до Статуту товариства, у зв’язку з 

приведенням його у відповідність до вимог законодавства, шляхом ви
кладення його у новій редакції. Визначення особи уповноваженої на під
писання та реєстрацію нової редакції статуту.

6. Внесення та затвердження змін до Внутрішніх положень товари
ства, пов’язаних з необхідністю приведення їх у відповідність до вимог 
законодавства.

7. Про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних 
правочинів та визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписан
ня) значних правочинів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріа
лами щодо підготовки до чергових загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна 
ознайомиться за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Василь
ківська 28, адмінбудівля, 2 поверх, кабінет голови правління, у робочі 
дні (з понеділка по четвер) з 08.00 до 13.00 та вдень проведення збо
рів за місцем проведення зборів у посадової особи – Голови правління 
Бондар О. Е.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек
том рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:  
www.Kommash-zavod.com.ua. 

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати доку
мент, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того – до
віреність, оформлену та посвідчену у встановленому законодав
ством порядку.

Довідки за телефоном (067) 231-53-01 ПАТ «КОММАШ».

Наглядова рада Товариства 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ство "Запорiжтрансформатор"
2. Код за ЄДРПОУ 00213428
3. Місцезнаходження 69600, м. Запорiжжя, 

Днiпровське шосе, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (061)270-39-00 (061)270-30-83
5. Електронна поштова адреса irina.shapovalova@ztr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ztr.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
05.12.2017 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання 

згоди на вчинення ПрАТ «ЗТР» значного правочину, предметом якого є 
внесення змiн до генеральної кредитної угоди, вартiсть правочину: 
372850 тис. грн. Вартiсть активiв ПрАТ «ЗТР» за даними рiчної 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 4077255 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 9,15%. Згiдно з положеннями пiдпункту 
13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПрАТ «ЗТР» до значних правочинiв 
вiднесено: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна 
(вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 
100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень.

05.12.2017 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання 
згоди на вчинення ПрАТ «ЗТР» значного правочину, предметом якого є 
внесення змiн до кредитного договору, вартiсть правочину: 372850тис. 
грн. Вартiсть активiв ПрАТ «ЗТР» за даними рiчної фiнансової звiтностi 
за 2016 рiк складає 4077255 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 

майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 
9,15%. Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 
статуту ПрАТ «ЗТР» до значних правочинiв вiднесено: будь-якi догово
ри, правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або по
слуг, що є їх предметом, перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гри
вень.

05.12.2017 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання 
згоди на вчинення ПрАТ «ЗТР» значного правочину, предметом якого є 
внесення змiн до iпотечного договору. Вартiсть правочину: 91462 тис. грн. 
Вартiсть активiв ПрАТ «ЗТР» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 
2016 рiк складає 4077255 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 
2,24%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 
13 статуту ПрАТ «ЗТР» до значних правочинiв вiднесено будь-якi пра
вочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо це стосується при
дбання або вiдчуження нерухомого майна.

05.12.2017 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання 
згоди на вчинення ПрАТ «ЗТР» значного правочину, предметом якого є 
внесення змiн до договору застави. Вартiсть правочину: 
118309  тис.  грн. Вартiсть активiв ПрАТ «ЗТР» за даними рiчної 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 4077255 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 2,9%, але згiдно з положеннями 
пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПрАТ «ЗТР» до значних 
правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо 
цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 
100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень.

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 Клейнер iгор Саулович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.12.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАПОРiЖТРАНСфОРмАТОР”

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОмПАНІЯ 
«КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»

2. Код за ЄДРПОУ: 24175269
3. Місцезнаходження: 04050 місто Київ, Глибочицька, 44
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-72-72, (044) 207-72-76
5. Електронна поштова адреса: admin@kniazha.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Згідно з протоколом Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УСК «КНЯЖА 

ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» № 4-2017 від 08.12.2017 р. припинено повно
важення Голови Ревізійної комісії Ервіна Назарова 08.12.2017 р. Ервін На
заров згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Пакетом акцiй або 
часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останніх п'яти років 
обій мав посади фінансового контролера та ризик-менеджера в TBIH 
Financial Services та VIENNA INSURANCE GROUP AG Winner Versicherung 
Gruppe, Голови Ревізійної комісії ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС 
ГРУП». На посаді перебував 5 років.

Згідно з протоколом Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УСК «КНЯЖА 
ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» № 4-2017 від 08.12.2017 р. припинено повно
важення Члена Ревізійної комісії Коваля Романа Валерійовича 08.12.2017 р. 
Коваль Р.В. згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Пакетом 
акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останніх 
п'яти років обіймав посади директора фінансово-економічного департа
менту, Члена Ревізійної комісії ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС 
ГРУП». На посаді перебував 4 роки.

Згідно з протоколом Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УСК «КНЯЖА 
ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» № 4-2017 від 08.12.2017 р. припинено повнова

ження Члена Ревізійної комісії Фінюка Олексія Володимировича 08.12.2017  р. 
Фінюк О.В. згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Пакетом акцiй 
або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останніх п'яти 
років обіймав посади бухгалтера, Члена Ревізійної комісії ПрАТ «УСК «КНЯ
ЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП». На посаді перебував 4 роки.

Згідно з протоколом Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УСК «КНЯЖА 
ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» № 4-2017 від 08.12.2017 р. Ервіна Назарова 
обрано (переобрано) Головою Ревізійної комісії на 3 роки з 09.12.2017 р. до 
08.12.2020 р. Ервін Назаров згоди на розкриття паспортних даних не нада
вав. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 
останніх п'яти років обіймав посади фінансового контролера та ризик-
менеджера в TBIH Financial Services та VIENNA INSURANCE GROUP AG 
Winner Versicherung Gruppe, Голови Ревізійної комісії ПрАТ «УСК «КНЯЖА 
ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП».

Згідно з протоколом Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УСК «КНЯЖА 
ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» № 4-2017 від 08.12.2017 р. Шинкарук Ольгу 
Анатоліївну обрано Членом Ревізійної комісії на 3 роки з 09.12.2017 р. до 
08.12.2020 р. Шинкарук О.А. згоди на розкриття паспортних даних не нада
вала. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 
останніх п'яти років обіймала посади начальника фінансового управління 
СК «НОВА», начальника відділу контролінгу ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІ
ЄННА ІНШУРАНС ГРУП».

Згідно з протоколом Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УСК «КНЯЖА 
ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» № 4-2017 від 08.12.2017 р. Фінюка Олексія Во
лодимировича обрано (переобрано) Членом Ревізійної комісії на 3 роки з 
09.12.2017 р. до 08.12.2020 р. Фінюк О.В. згоди на розкриття паспортних 
даних не надавав. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло
чини не має. Протягом останніх п'яти років обіймав посади бухгалтера, 
Члена Ревізійної комісії ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП».

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

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

2. Голова Правління  Грицута Д.О.
08.12.2017
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Київенергоремонт»
2. Код за ЄДРПОУ 00131328
3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, 

провулок Електрикiв, 15
4. Міжміський код, телефон та факс 044-207-83-90 044-207-83-90
5. Електронна поштова адреса ker@ker.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі
тентом для розкриття інформації

www.ker.in.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
Згiдно рiшення, прийнятого Наглядовою радою ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕ

МОНТ», оформлене протоколом вiд 07.12.2017 р. №32/2017 вiдкликано з 
посади Директора ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» Головачова Юрiя Мико
лайовича (згода на розкриття паспортних даних не дана). Пiдстава змiн у 
персональному складi — повноваження Наглядової ради Товариства, 
визначенi Статутом Товариства. Обгрунтування змiн у персональному 
складi — повноваження Наглядової ради ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ». 
Головачов Ю.М. не володiє часткою в статутному капiталi. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого 
Головачов Ю.М. перебував на посадi Директора ПрАТ «КИЇВЕНЕРГО-
РЕМОНТ» — з 25.07.2016 р. 

Рiшенням Наглядової ради, оформленого протоколом вiд 07.12.2017 р. 
№32/2017, обрано Брусова Олексiя Iллiча на посаду Директора ПрАТ «КИЇВ-
ЕНЕРГОРЕМОНТ» з 08.12.2017 р.

Пiдстава змiн у персональному складi — повноваження Наглядової 
ради Товариства, визначенi Статутом Товариства.

Обгрунтування змiн у персональному складi — повноваження Наглядо
вої ради ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».

Брусов О.I. володiє пакетом акцiй Товариства — 3,307912%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв:
з 15.04.2011 р. по 18.05.2016 р. — ПрАТ «Центр корпоративних рiшень», 

директор.
з 18.05.2016 р. по 25.11.2016 р. — ПрАТ «Центр корпораивних рiшень», 

Голова комiсiї з припинення шляхом перетворення.
з 25.11.2016 р. по теперiшнiй час — ТОВ «Корпоративнi рiшення ЛТД», 

директор.
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 Брусов Олексiй iллiч
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 08.12.2017

ПРИВАТНЕ АКцiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГОРЕмОНТ»

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 ТОВАРИ
СТВО «БУДТРАНС»

2. Код за ЄДРПОУ: 03481328
3. Місцезнаходження: 02094, м. Київ, пров. Карельський, буд.5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 3792960, (044) 3792963
5. Електронна поштова адреса: budtrans_kyiv@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://bud-trans.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента
ii. Текст повідомлення 

08.12.2017 р. Наглядовою радою ПрАТ «БУДТРАНС» відповідно до 
Статуту товариства прийнято рішення про зміну складу посадових осіб 
товариства. Зміст рішення: припинення повноважень членів правління та 
обрання членів правління на новий строк. Обгрунтування змін: закінчен
ня терміну дії повноважень членів правління. Підстава змін: Протокол 
Наглядової ради ПрАТ «БУДТРАНС» №3/2017 від 08.12.2017 р.

Припинила повноваження Т.в.о. Голови правління Бондаренко 
марина Володимирівна. Часткою в статутному капіталі емiтента не во
лодіє. Пакетом акцій емітента не володіє. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді: з 27.10.2014 р.

Припинив повноваження член правління Топко Валерій Васи-
льович. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Пакетом ак
цій емітента не володіє. Строк, протягом якого особа перебувала на по
саді: з 27.10.2014 р.

Припинив повноваження член правління Довгасенко Костянтин 
Васильович. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Паке
том акцій емітента не володіє. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посаді: з 27.10.2014 р.

Припинив повноваження член правління Сербин Павло Юрійо-
вич. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Пакетом акцій 
емітента не володіє. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
з 27.10.2014 р.

Припинив повноваження член правління Степанов Сергій мико-
лайович. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Пакетом 
акцій емітента не володіє. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 27.10.2014 р.

Усі посадові особи, повноваження яких припинено, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають, згоди на розкриття 
паспортних даних не надали.

Обраний Голова правління Григорович Олександр Іванович. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 75,4352%. Володiє паке

том акцій емітента у розмірі 397770 грн. Строк, на який обрано особу: на 
3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
радник Міністра, директор Департаменту інженерно-технічного забезпе
чення та сільськогосподарського машинобудування Міністерства аграр
ної політики та продовольства України, радник ПАТ «Миронівське ХПП», 
заступник Голови правління, виконуючий обов’язки Голови правління 
ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». Розмір паке
та акцій емітента, які належать цій особі: 39777 акцій. 

Обрана член правління, заступник Голови правління Бондарен-
ко марина Володимирівна. Часткою в статутному капіталі емiтента не 
володіє. Пакетом акцій емітента не володіє Строк, на який обрано особу: 
на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
головний бухгалтер ПрАТ «БУДТРАНС», тимчасово виконуючий обов’язки 
Голови правління ПрАТ «БУДТРАНС». Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 0 акцій. 

Обраний член правління Топко Валерій Васильович. Часткою в 
статутному капіталі емiтента не володіє. Пакетом акцій емітента не воло
діє. Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п’яти років: Генеральний директор ТОВ «Авто
центр», член правління ПрАТ «БУДТРАНС», директор ТОВ «КАР СЕРВІС 
СТО». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

Обраний член правління Довгасенко Костянтин Васильович. 
Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Пакетом акцій емітен
та не володіє Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: Приватний підприємець, 
член правління ПрАТ «БУДТРАНС». Розмір пакета акцій емітента, які на
лежать цій особі: 0 акцій. 

Обраний член правління Степанов Сергій миколайович. Часткою 
в статутному капіталі емiтента не володіє. Пакетом акцій емітента не во
лодіє Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п’яти років: Голова Адвокатського об`єднання 
«Самсон», член правління ПрАТ «БУДТРАНС». Розмір пакета акцій емі
тента, які належать цій особі: 0 акцій. 

Усі обрані посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не мають, Зазначені особи не надали згоду на розкрит
тя паспортних даних. 

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

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

2.
 Голова правління Григорович О.І.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 08.12.2017

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКцiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛiЧНЕ АКцiОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС» 

2. Код за ЄДРПОУ 14360506
3. Місцезнаходження 04053, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 

буд. 50
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 224-66-70 426-67-89
5. Електронна поштова адреса alliancebank@alliancebank.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.alliancebank.org.ua

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

ii. Текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» 

07 грудня 2017 року (протокол № 94 засiдання Спостережної ради 
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 07.12.2017 р.) Буркицю Вiктора Григоровича з 
08 грудня 2017 року призначено заступником Голови Правлiння, членом 
Правлiння ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». Пiдставою такого рiшення та обґрунту
ванням змiн у персональному складi посадових осiб є заява Буркицi 
Вiктора Григоровича. Строк призначення посадової особи не визначений.

Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. 
Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непо
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв:
- віце-президент ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«АВАНТ-БАНК» (з 01.08.2011), Заступник Голови Правління – член Прав
ління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВАНТ- БАНК» (з 
09.12.2011 по 27.01.2014);

- заступник Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА
РИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (з 
28.01.2014 по 07.12.2017).

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

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

Голова Правлiння  Онищенко Наталiя Василiвна

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОмПАНІЯ «КНЯЖА ЛАйф 

ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
Повідомлення про виникнення особливої інформації 

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

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

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
2. Код за ЄДРПОУ: 30434963
3. Місцезнаходження: 04050 м. Київ, Глибочицька, 44
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 044 585 55 08,  

+38 044 585 55 07
5. Електронна поштова адреса: Info@kniazha-life.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Згідно з Наказом ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС 

ГРУП» № 170-к від 08.12.2017 р. на заступника головного бухгалтера 
Шевченко Тетяну Анатоліївну покладено виконання обов'язків голов
ного бухгалтера на період соціальної відпустки у зв'язку з вагітністю 
та пологами головного бухгалтера Семеніхіної О.А. Шевченко Т.А. 
згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Пакетом акцiй або 
часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом остан
ніх п'яти років обіймала посади заступника Голови Правління з фінан
сових питань та головного бухгалтера.

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

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

2. Голова Правління  Грицута Д.О.
08.12.2017

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОмПАНІЯ «ТЕКОм»

ПОВІДОмЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО СТРАХОВА КОмПАНІЯ «ТЕКОм»

2. Код за ЄДРПОУ 25050281
3. Місцезнаходження 65005, м. Одеса, вул. михайлівська, 44
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 798-28-50
5. Електронна поштова адреса law@tig.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.tig.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ Рі-

шення про зміну складу посадових осіб емітента 
ii. Текст повідомлення

Протоколом позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК 
«Теком» від 08.12.2017 року відповідно до Статуту прийнято рішення 
про зміну складу посадових осіб емітента, зокрема:

- дострокове припинення повноважень Генерального директора Това
риства Стась Едуарда Павловича (згоди фізичної особи на розкриття пас
портних даних не надано), у зв’язку з переобранням. Особа перебувала 
на цій посаді з 18.01.2011 р. Часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду Генерального директора Товариства Стась Едуар
да Павловича (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не 
надано). Призначено на посаду строком на 5 років. Протягом останніх 
п’яти років обіймав посади: генерального директора, президента. Част
кою в статутному капіталі емітента 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 
із законодавством. 

Генеральний 
директор

 _________ 
М.П. (підпис)

Е.П. Стась
(ініціали та прізвище керівника) 

11.12.2017

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИй ХЛiБОКОмБiНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ 00380267
3. Місцезнаходження 73000, м. Херсон, вул. Гiмназична, буд. 30
4. Міжміський код, телефон та факс (0552) 491054 494172
5. Електронна поштова адреса head_office@hleb.ks.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства 
(крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих 
акцій публічного акціонерного товариства

ii. Текст повідомлення
07.12.2017 року емiтент отримав iнформацiю вiд особи, яка здiйснює 

облiк права власностi на цiннi папери в депозитарнiй системi України, 
вiдповiдно до якої у «фiзичної особи» розмiр пакета акцiй збiльшився на 
10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Розмiр частки у «фiзичної особи» в 
загальнiй кiлькостi становив 60,5 %, в загальнiй кiлькостi голосуючих  
65,1 %. Розмiр частки «фiзичної особи» пiсля змiн в загальнiй кiлькостi 
склав 71,3 %, в загальнiй кiлькостi голосуючих 76,7 %. 

07.12.2017 року емiтент отримав iнформацiю вiд особи, яка здiйснює 
облiк права власностi на цiннi папери в депозитарнiй системi України, 
вiдповiдно до якої у «фiзичної особи» розмiр пакета акцiй зменшився на 
10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Розмiр частки у «фiзичної особи» в 
загальнiй кiлькостi становив 10,7 %, в загальнiй кiлькостi голосуючих 
11.6 % Розмiр частки «фiзичної особи» пiсля змiн в загальнiй кiлькостi 
склав 0 % в загальнiй кiлькостi голосуючих 0 %.

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 Дуров Сергiй Борисович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.12.2017
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИС-

ЛОВИЙ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 36061927
3. Місцезнаходження: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, буди

нок 11, приміщення 51.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709
5. Електронна поштова адреса: bank@europrombank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

ii. Текст повідомлення
Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 
(далі — Банк) 07.12.2017 (Протокол Загальних зборів № 3/12/2017 від 
07.12.2017) у зв’язку із необхідністю зміни складу Спостережної ради Банку, 
відповідно до абзацу 1 пункту 1 статті 57 Закону України «Про акціонерні 
товариства» прийнято рішення про дострокове припинення повноважень 
Голови та членів Спостережної ради Банку та обрано новий склад Спосте
режної ради Банку, а також прийнято рішення про припинення повноважень 
Голови та членів Ревізійної комісії Банку у зв’язку із закінченням строку по
вноважень та обрано Голову та членів Ревізійної комісії на новий строк.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Про
токол Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 достроко
во припинено повноваження Голови Спостережної ради Банку Мітіної Ніни 
Веніамінівни. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не нада
но; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непо
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебувала на 
посаді з 20.04.2017 до 07.12.2017.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Про
токол Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 достроко
во припинено повноваження члена Спостережної ради Орлова Володимира 
Олександровича. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не 
надано; володіє часткою у статутному капіталі Банку у розмірі 27,0635 %; 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував 
на посаді з 20.04.2017 до 07.12.2017.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Про
токол Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 достроко
во припинено повноваження члена Спостережної ради Басацької Світлани 
Станіславівни. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не на
дано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебува
ла на посаді з 20.04.2017 до 07.12.2017.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Про
токол Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 достроко
во припинено повноваження члена Спостережної ради Бруєва Ярослава 
Павловича. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не нада
но; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непо
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на 
посаді з 20.04.2017 до 07.12.2017.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Про
токол Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 достроко
во припинено повноваження члена Спостережної ради Яковенко Ольги 
Миколаївни. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не нада
но; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непо
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебувала на 
посаді з 20.04.2017 до 07.12.2017.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР
НОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол За
гальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 Мітіна Ніна Веніамінівна 
обрана на посаду Голови Спостережної ради Банку строком до наступних річних 
загальних зборів. Є представником акціонера Орлової Ольги Олександрівни, 
розмір пакету акцій якої складає 99845000,00 грн., що становить 49,9225 % ста
тутного капіталу. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не нада
но; акціями Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв обіймала посади: заступника на
чальника вiддiлу органiзацiї корпоративного бiзнесу та МСБ Донецького 
регiонального управлiння, заступника начальника управління — начальника від
ділу організації корпоративного бізнесу Донецького регіонального управління 
ПАТ «Дочiрнiй банк СБЕРБАНКУ РОСIЇ», радника голови Правління ПАТ «ЄВРО-
ПРОМБАНК», голови Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР
НОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол За
гальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 акціонер Банку Орлов 
Володимир Олександрович обраний на посаду члена Спостережної ради Банку 
строком до наступних річних загальних зборів. Згоди фізичної особи на розкрит
тя паспортних даних не надано; володіє пакетом акцій Банку у кількості 54127  ак
цій загальною номінальною вартістю 54127000,00 гривень, що складає 27,0635 % 
статутного капіталу Банку; непогашеної судимості за корисливі та посадові зло
чини немає. Протягом останніх п’яти років обіймав посаду генерального дирек
тора ТОВ «ІСТЕК», члена Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Про
токол Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 Басацька 
Світлана Станіславівна обрана на посаду члена Спостережної ради Банку 
строком до наступних річних загальних зборів. Є представником акціонера 
Орлової Наталії Вікторівни, розмір пакету акцій якої складає 43777000,00 грн., 
що становить 21,8885% статутного капіталу. Згоди фізичної особи на роз
криття паспортних даних не надано; акціями Банку не володіє; непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти 
років обіймала посади: директор з фінансів ТОВ «Паливна Компанiя 
«Iндустрiал груп», директор з фінансів ТОВ «Донецьквуглезбагачення», фі
нансовий директор ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач».

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР
НОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол 
Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 Щербак Сергій Пав
лович обраний на посаду незалежного члена Спостережної ради Банку стро
ком до наступних річних загальних зборів. Згоди фізичної особи на розкриття 
паспортних даних не надано; акціями Банку не володіє; непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років обіймав 
посади: провідний бухгалтер Департаменту забезпечення діяльності Державної 
кримінально-виконавчої служби України, провідний інженер Західного міжрегіо
нального відділу технічного нагляду та забезпечення діяльності, інженер Цен
трального міжрегіонального відділу технічного нагляду та забезпечення діяль
ності Генеральної дирекції Державної кримінально-виконавчої служби України.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Про
токол Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 Федору
щенко Ольга Михайлівна обрана на посаду незалежного члена 
Спостережної ради Банку строком до наступних річних загальних зборів. 
Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями 
Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. З 2009 року не працює у зв’язку із виходом на пенсію.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Про
токол Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 у зв’язку із 
закінченням строку повноважень припинено повноваження Голови Ревізій
ної комісії Банку Храмих Олени Вікторівни. Згоди фізичної особи на роз
криття паспортних даних не надано; часткою у статутному капіталі Банку не 
володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Перебувала на посаді з 06.12.2014 до 07.12.2017.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Про
токол Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 у зв’язку із 
закінченням строку повноважень припинено повноваження члена Ревізійної 
комісії Банку Семко Валентини Миколаївни. Згоди фізичної особи на роз
криття паспортних даних не надано; часткою у статутному капіталі Банку не 
володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Перебувала на посаді з 06.12.2014 до 07.12.2017.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Про
токол Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 у зв’язку із 
закінченням строку повноважень припинено повноваження члена Ревізійної 
комісії Банку Войтуха Олександра Михайловича. Згоди фізичної особи на 
розкриття паспортних даних не надано; часткою у статутному капіталі Бан
ку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Перебував на посаді з 06.12.2014 до 07.12.2017.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Про
токол Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 на посаду 
Голови Ревізійної комісії Банку обрана Храмих Олена Вікторівна строком на 
три роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; 
акціями Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Протягом останніх п’яти років обіймала посади: директор з 
економіки в ТОВ «Паливна Компанiя «Iндустрiал груп», директор з економі
ки в ТОВ «Донецьквуглезбагачення».

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР
НОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол 
Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 на посаду члена 
Ревізійної комісії Банку обрана Семко Валентина Миколаївна строком на три 
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роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями 
Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Протягом останніх п’яти років обіймала посади: головний бухгалтер 
ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС», головний бухгалтер ТОВ «ПК «ЕНЕРГОІМПЕКС».

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР
НОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол 
Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 на посаду члена 
Ревізійної комісії Банку обраний Войтух Олександр Михайлович строком на 
три роки; згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; 
акція ми Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові зло

чини немає. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: помічник-консультант 
народного депутата України, заступник начальника юридичного відділу ТОВ 
ПК «Індустріал груп», начальник юридичного відділу ТОВ «ПК «Збагачувач».

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правлiння  філенкова З.Ю.

08.12.2017 

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИй ДОСЛІДНО - 
ЕКСПЕРИмЕНТАЛЬНИй ЗАВОД «ВУГІЛЛЯ» (код за ЄДРПОУ 00159506, 
місцезнаходження: м. Київ, пров. Приладний, 10) повідомляє, що поза-
чергові загальні збори акціонерів ПАТ «КДЕЗ «Вугілля» відбудуться 
18 січня 2018 р. о 12.00 за адресою: Київ, пров. Приладний, 10, адмін. 
корпус ПАТ «КДЕЗ «Вугілля», приймальня Голови правління. 

Реєстрація учасників з 10.30 до 11.45 за місцем проведення зборів. 
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КДЕЗ «Вугіл

ля».
3. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «КДЕЗ «Вугілля». 
4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль
них зборах: 12 січня 2018 р. 

Для реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, що посвід
чує особу. Для представників акціонерів, крім того, необхідно мати довіре
ність на право участі та голосування.

З матеріалами, які надаються акціонерам при підготовці проведення по
зачергових зборів можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства 
в приймальні голови правління у робочі дні, починаючи з 18.12.2017  р. по 
18.01.2018 р. в робочий час з 09-00 год. до 16-00 год.; відповідальна особа 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Слободенюк С.Д. До
відки за телефоном: (044) 424-31-02.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://emitent.tetra-studio.com.ua/vygillya.

Наглядова рада ПАТ «КДЕЗ «Вугілля»

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКИй ДОСЛІДНО - ЕКСПЕРИмЕНТАЛЬНИй ЗАВОД «ВУГІЛЛЯ»
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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)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ЗАКРИТЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «Рімал»; 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента: 00451398; 1.3. Місцезнаходження емітента: 33010, Рівненська,м.
Рівне,вулХмільна, 40; 1.4. Міжміський код, телефон та факс: (0362) 633902; 
1.5. Електронна адреса емітента: rimalrivne@emitent.net.ua; 1.6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: rimall.in-ten.com; 1.7. Вид особливої інформації - Ві
домості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
На позачергових загальних зборах акціонерів ЗАТ «РіМал» (Протокол 

№ 1 від 08.12.2017 р.) були припинені повноваження повного складу Спо
стережної ради в зв'язку в зв'язку з затвердженням Статуту в новій редакції 
та закінченням терміну дії повноважень. Припинили повноваження: Голова 
Спостережної ради Турович Сергій Миколайович - володіє часткою 0,0524% 
в статутному капіталі емітента. Члени Спостережної ради: Денисюк Юрій 
Юрійович - володіє часткою 0,1048% в статутному капіталі емітента.; Гуди
ліна Таїсія Герасимівна - володіє часткою 0,1048% в статутному капіталі 
емітента. Були припинені повноваження повного складу ревізійної комісії в 
зв’язку з затвердженням Статуту в новій редакції, закінченням терміну дії 
повноважень, її ліквідації, та введення посади Ревізора. Припинили повно

важення: Голова ревізійної комісії Лисенко Юрій Михайлович - володіє 
часткою 1,781 % в статутному капіталі емітента; члени ревізійної комісії: 
Худоба Любов Яківна - володіє часткою 0,1048 % в статутному капіталі 
емітента, Згода Лариса Миколаївна, яка не є акціонером емітента. Всі ви
щевказані посадові особи перебували на посаді 7,5 років, непогашеної су
димості за посадові та корисливі злочини не мають, згоди на розкриття 
паспортних даних не надавали.

На позачергових загальних зборах акціонерів ЗАТ «РіМал» (Протокол 
№ 1 від 08.12.2017 р.) була обрана Наглядова рада терміном на 3 роки: 
Голова Наглядової ради: Геворкян Гамлет Юзікович, володіє часткою в ста
тутному капіталі емітента- 16,2913%, останні 5 років обіймав посади: токар, 
самозайнята особа – приватний підприємець. Члени Наглядової ради: Шко
ляр Петро В'ячеславович, володіє часткою в статутному капіталі емітента- 
9,9529%, останні 5 років обіймав посади: Голови правління Радивилівської 
райспоживспілки, директора Радивилівського консервного завода, голови 
правління СВК «Стир»; Кисиленко Олександр Дмитрович володіє часткою в 
статутному капіталі - 9,9529%, останні 5 років обіймав посади: начальника 
механічної майстерні, інструктора по спорту. Був обраний ревізор терміном 
на 3 роки: Бернік Наталія Валеріївна, яке не є акціонером емітента, останні 
5 років самозайнята особа - приватний підприємець. Всі вищевказані поса
дові особи непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не ма
ють, згоди на розкриття паспортних даних не надавали.

3. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор
мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.1. Голова правління-директор, Згода Віталій Васильович 
11.12.2017р.

Повідомлення про можливість реалізації переважного 
права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії

ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОмПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«БРІТІШ АВТО КЛАБ» (надалі - Товариство), ідентифікаційний код 
30930046, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 39, пові
домляє, що позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, 
які відбулись 10 листопада 2017р., прийнято рішення про збільшення 
розміру статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків з 
26 061 736,00 грн. до 26 311 736,00 грн. шляхом приватного розміщення 
простих іменних акцій Товариства у кількості 250 000 штук номінальною 
вартістю 1,00 грн. за одну акцію, загальною номінальною вартістю 250 
000,00 грн.

Ринкова вартість акцій становить 10,85 грн. за одну акцію.
Ціна розміщення акцій становить 300,00 грн. за одну акцію.
Акціонери - власники простих акцій Товариства, мають переважне 

право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно 
частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій То
вариства станом на 10.11.2017 року.

Для реалізації переважного права на придбання акцій, акціонери в 
строк з 25.12.2017 р. по 18.01.2018 р. включно, повинні подати на ім’я 
В.о. Голови Правління Товариства, письмову заяву про придбання акцій, 
складену українською мовою, засвідчену підписом керівника або уповно

важеної особи заявника – юридичної особи, скріплену печаткою заявни
ка – юридичної особи, в якій зазначається повне найменування, код 
ЄДРПОУ, місцезнаходження, банківські та інші реквізити юридичних осіб, 
кількість акцій що ним придбаваються. Заявник – фізична особа вказує в 
заяві прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та кількість акцій, що 
ним придбаваються. Заяви на придбання акцій подаються до Товариства 
особисто заявником або уповноваженою особою.

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право на при
дбання акцій, повинні в строк з 25.12.2017 р. по 18.01.2018 р. включно, 
сплатити грошовими коштами повну вартість акцій за ціною розміщення, 
на придбання яких вони подали заяву. Оплата акцій здійснюється ви
ключно в грошовій формі в національній валюті України (гривня) та/або в 
іноземній валюті (долари США). Грошові кошти в національній та інозем
ній валютах перераховуються на рахунок Товариства №26509455000114 
в АТ « ОТП Банк», м.Київ, МФО 300528. Кошти в іноземній валюті, що 
вносяться в оплату за акції Товариства, перераховуються у національну 
валюту України за офіційним курсом валюти, встановленим Національ
ним Банком України станом на день оплати акцій.

Протягом першого етапу укладання договорів з першими власниками 
в строк з 19.01.2018р. по 25.01.2018р. включно, уповноважена особа То
вариства укладає з акціонерами, які реалізували своє переважне право 
на придбання акцій, договори купівлі – продажу акцій на умовах, що за
значені в заявах та в письмових зобов’язаннях Товариства про продаж 
відповідної кількості акцій. 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОмПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ» 

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

«Хмільницький елеватор»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00953295

3. Місцезнаходження емітента 22000, Вінницька обл., місто 
Хмільник, вулиця Василя Порика, 
будинок 26 

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(04338) 2-20-80 факс: (04338) 
2-26-47

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

MironenkoN@hmelnik.admsilos.com.
ua

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

http://hmelnik.actisilos.net/

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

2. Текст повідомлення
Повноваження Члена Правлiння Михайлов Юрiй Олександрович (паспорт: 

серiя СН 882339, виданий Залiзничним РУ ГУ МВС в м. Києвi 04.08.1998) при
пинено 07.12.2017р.(дата вчинення дiї 07.12.2017). Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi - з 13.11.2017р. Рiшення прийнято 
Наглядовою Радою Товариства вiд 07.12.2017р. Пiдстава рiшення: рiшення упо
вноваженого органу. Обґрунтування змiн: виробнича необхiднiсть.

Член Правлiння Мироненко Надiя Володимирiвна (паспорт: серiя АА 
042103, виданий Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi 
23.08.1995р.) призначено з 07.12.2017 р.(дата вчинення дiї 07.12.2017). 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - до вiдкликання, 
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: головний бухгалтер 
ПАТ «Хмiльницький елеватор». Рiшення прийнято Наглядовою Радою То
вариства вiд 07.12.2017р. Пiдставарiшення: рiшення уповноваженого орга
ну. Обґрунтування змiн: виробнича необхiднiсть.

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 Правління _________ Б’ялківський Олександр Олексійович

М.П.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХмІЛЬНИцЬКИй ЕЛЕВАТОР»
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Повідомлення
про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЖИТОмИРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄмСТВО 11854» 
(код за ЄДРПОУ - 03116625; місцезнаходження - 10025, м. Житомир вул. 

Академіка Корольова, буд. 158), надалі - Товариство, повідом ляє, що черго
ві загальні збори акціонерів, надалі – збори, відбудуться 17 січня 2018 року 
за адресою: м. Житомир вул. Корольова, буд. 158, в приміщенні клубу 
підприємства. Початок зборів о 14:00 год. Реєстрація учасників зборів з 
12 год. 00 хв. до 13год. 45хв. Для реєстрації акціонери повинні мати при собі 
документ, що посвідчує їх особу, а представники акціонерів - документ, що 
посвідчує їх особу і довіреність. Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах буде складено на 24 годину 11 січня 2018р. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1) Обрання лічильної комісії. 2) Обрання голови та секретаря зборів, 

затвердження регламенту зборів. 3) Звіт директора про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення 
основних напрямків діяльності на 2018 рік. 4) Звіт Наглядової ради Товари
ства про роботу за 2017 рік. 5) Звіт та висновок Ревізійної комісії Товари
ства про роботу за 2017 рік. 6) Затвердження річного звіту та балансу Това
риства за 2017 рік. 7) Про затвердження порядку розподілу прибутку, 
строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) за підсумками ді
яльності Товариства у 2017 році. 8) Внесення змін до Статуту Товариства. 
Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. 9) Про затвердження 
значних правочинів, укладених Товариством у 2017 році.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного 
зборів розміщена на власному веб-сайті Товариства: http://atp11854.in.ua. 

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийнят
тя рішення з питань порядку денного, у робочі дні з 09:00 до 15:00 год. за 
адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 158 в приміщенні клубу. Посадова 
особа товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до
кументами: член Наглядової ради Федорченко І.А.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2017 рік (тис.грн)
Найменування показника Період

Звітний 
(2017р.)

Попередній 
(2016р.)

Усього активів 6150 5743
Основні засоби 3818 4207
Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси 387 496
Сумарна дебіторська заборгованість 865 616
Грошові кошти та їхні еквіваленти 1080 423
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 749 92
Власний капітал 4249 3335
Статутний капітал 811 811
Довгострокові зобовязання  
Поточні зобовязання 1901 2408
Чистий прибуток(збиток) 749 92
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3243618 3243618
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

 

Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб) 52 52
Наглядова рада ПрАТ «Житомирське АТП 11854» 

ПУБЛІЧНЕ АКцiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРiЗЬКЕ ОБЛПЛЕмПiДПРИЄмСТВО»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публічне акцiонерне товариство 
«Запорiзьке облплемпiдприємство», 00699224, Дослiдна станцiя, б.43,  
м. Запорiжжя, Комунарський, Запорiзька область, (06141) 69031, 
(06141) 43500.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 05.12.2017р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www. zaporizke.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Стимул», 39051995.

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. Дата 
проведення: 21.08.2015 року. Кворум зборів: 50,000006576% до загальної 
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та 
результати розгляду питань порядку денного:

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на загаль
них зборах акціонерів 25.10.2013. Вирішили: припинити повноваження чле
нів лічильної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів 25.10.2013. 

2. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голо
сування на загальних зборах акціонерів Товариства. Вирішили: обрати 
членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на за
гальних зборах акціонерів Товариства.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари
ства. Вирішили: обрати голову та секретаря загальних зборів акціонерів 
Товариства.

4. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціо
нерів Товариства. Вирішили: затвердити порядок ведення (регламент) за
гальних зборів акціонерів Товариства.

5. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської ді
яльності Товариства за 2013-2014 роки та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду. Вирішили: затвердити звіт правління Товариства про резуль
тати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013-2014 роки.

6. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013-2014 роки та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду. Вирішили: затвердити звіт 
Наглядової ради Товариства про роботу за 2013-2014 роки.

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013-2014 роки та прийняття рі
шення за наслідками його розгляду. Вирішили: затвердити звіт Ревізійної 
комісії Товариства за 2013-2014 роки.

8. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013-2014 
роки. Вирішили: затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013-
2014 роки.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2013-2014 роки. Вирішили: 
затвердити річний звіт Товариства за 2013-2014 роки.

10. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності То
вариства у 2013-2014 роках та розподіл планових показників прибутку на 
2015 рік. Вирішили: визначили порядок покриття збитків за результатами 
діяльності Товариства у 2013-2014 роках та розподіл планових показників 
прибутку на 2015 рік.

11. Внесення змін до Статуту Товариства та внутрішніх документів. Ви
рішили: внести зміни до Статуту Товариства та внутрішніх документів.

12. Дообрання членів Наглядової ради Товариства. Вирішили: дообра
ти членів Наглядової ради Товариства.

13. Припинення повноважень члена ревізійної комісії. Вирішили: при
пинити повноваження члена ревізійної комісії.

14. Обрання члена ревізійної комісії. Вирішили: обрати члена ревізійної 
комісії.

15. Зменшення статутного капіталу Товариства. Вирішили: не приймати 
рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
Наглядова рада додала до порядку денного два питання, що були опублі
ковані 21.07.2015р. у №135 бюлетень «Відомості НКЦПФР». Позачергові 
загальні збори не проводились. Рішення прийняті з усіх питань порядку 
денного окрім останнього (пункт 15).

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

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
(тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1036 1048
Основні засоби (за залишковою вартістю) 111 118
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 105 110
Сумарна дебіторська заборгованість 56 56
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 689 690
Статутний капітал 3802 3802
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3113 -3112
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 347 358
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 15206400 15206400
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2.  Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.  

Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -
Банк) 08.12.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а

саме на участь Банку в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних
сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт 08.12.2017 на суму
54 000 тис. грн. з доведенням загального обсягу придбаних Банком де-
позитних сертифiкатiв Нацiонального банку України до 59 000 тис. грн.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначе-
на вiдповiдно до законодавства, становить: 54 000 тис. грн. Вартiсть ак-
тивiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить
219 352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 24,62%.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф.  

11.12.2017 р.
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публічне акцiонерне товариство 
«Запорiзьке облплемпiдприємство», 00699224, Дослiдна станцiя, б.43,  
м. Запорiжжя, Комунарський, Запорiзька область, (06141) 69031, 
(06141) 43500.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 07.12.2017р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www. zaporizke.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Стимул», 39051995.

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів — чергові. Дата 
проведення: 22.04.2016 року. Кворум зборів: 70,045323021% до загальної 
кількості голосуючих акцій. Перелік питань, що розглядалися на загальних 
зборах та результати розгляду питань порядку денного:

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на загаль
них зборах акціонерів 21.08.2015. Вирішили: припинити повноваження чле
нів лічильної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів 21.08.2015. 

2. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голо
сування на загальних зборах акціонерів Товариства. Вирішили: обрати 
членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на за
гальних зборах акціонерів Товариства.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари
ства. Вирішили: обрати голову та секретаря загальних зборів акціонерів 
Товариства.

4. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціо
нерів Товариства. Вирішили: затвердити порядок ведення (регламент) за
гальних зборів акціонерів Товариства.

5. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. Вирішили: затвердити звіт правління Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

6. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду. Вирішили: затвердити звіт Наглядо
вої ради Товариства про роботу за 2015 рік.

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. Вирішили: затвердити звіт Ревізійної комісії То
вариства за 2015 рік.

8. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Ви
рішили: затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. Вирішили: затвер
дити річний звіт Товариства за 2015 рік.

10. Визначення основних напрямків діяльності Товариства та порядку 
покриття збитків за результатами діяльності Товариства за 2015 рік. Вирі

шили: визначили основні напрямки діяльності Товариства та порядок по
криття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.

11. Прийняття рішень про припинення повноважень членів наглядової 
ради Товариства. Вирішили: припинити повноваження членів Наглядової 
ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Вирішили: обрати 
членів Наглядової ради Товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії Товариства. Вирішили: припинити повноваження членів Ревізійної 
комісії Товариства.

14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Вирішили: обрати 
членів Ревізійної комісії Товариства.

15. Зменшення статутного капіталу Товариства. Вирішили: не приймати 
рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

Пропозицій, до переліку питань порядку денного, не подавалось. Поза
чергові загальні збори не проводились. Рішення прийняті з усіх питань по
рядку денного окрім останнього (пункт 15).

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

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
(тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1039 1036
Основні засоби (за залишковою вартістю) 104 111
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 114 105
Сумарна дебіторська заборгованість 56 56
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 0
Власний капітал 664 689
Статутний капітал 3802 3802
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3138 -3113
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 375 347
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 15206400 15206400
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

ПУБЛІЧНЕ АКцiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРiЗЬКЕ ОБЛПЛЕмПiДПРИЄмСТВО»

Визначені або поновлені рейтингові оцінки
 ТОВ «РА «ЕКСПЕРТ-РЕйТИНГ» за період 01.11.2017–30.11.2017 року

Назва емітента / фінансової установи Код ЄДРПОУ Тип рейтингу Рейтингова дія Рейтингова оцінка Прогноз Дата останньої рейтингової дії
КРАЇНА, ПАТ СК 20842474 РФСС Поновлення uaAА Позитивний 02.11.2017
КРЕМІНЬ, ПАТ СК 24559002 РФСС Поновлення uaAА- Стабільний 03.11.2017
Національний резерв, ПрАТ КУА 22904759 ІРК Поновлення uaА+.amc Стабільний 06.11.2017
Київський страховий дім, ПрАТ 25201716 РФСС Поновлення uaA- Стабільний 06.11.2017
Альфа Страхування, ПрАТ СК 30968986 РФСС Поновлення uaAA+ Стабільний 10.11.2017
ПРОМІНВЕСТБАНК, ПАТ 00039002 РП Поновлення uaАА+ Стабільний 13.11.2017

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2.  Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.  

Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -
Банк) 08.12.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а

саме на участь Банку в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних
сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт 08.12.2017 на суму
54 000 тис. грн. з доведенням загального обсягу придбаних Банком де-
позитних сертифiкатiв Нацiонального банку України до 59 000 тис. грн.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначе-
на вiдповiдно до законодавства, становить: 54 000 тис. грн. Вартiсть ак-
тивiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить
219 352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 24,62%.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф.  

11.12.2017 р.
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Додаток 1 до протоколу засідання Спостережної ради 
АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» від 4.12.2017 №45

ПОВІДОмЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКцІОНЕРІВ  

ПУБЛІЧНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКцІОНЕРНИй БАНК 
«ЕКСПРЕС-БАНК» 

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК» (далі - банк), код ЄДРПОУ 
20053145. 

Місцезнаходження: 03049 м. Київ проспект Повітрофлотський, буд. 25. 
Скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

банку ( далі – загальні збори) здійснюється за спрощеною процедурою, 
встановленою Законом України «Про спрощення процедур реорганізації та 
капіталізації банків».

Загальні збори відбудуться 20 грудня 2017 року об 11.00 за адресою: 
Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, 5 поверх, к. 510.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах 20 грудня 2017 року 
з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде 
складений станом на 24 годину 14 грудня 2017 року за три робочих дні до 
дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про де
позитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціо
нера. 
Перелік питань, що включенні до порядку денного загальних зборів: 

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання головуючого загальних зборів.
3. Про обрання секретаря загальних зборів.
4. Про переобрання Голови комісії з реорганізації(комісії з припинення) 

- уповноваженої особи на вчинення необхідних подальших дій для закін
чення процедури припинення АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» шляхом приєднання 
до АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку 
денного загальних зборів:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
1.1 Обрати лічильну комісію загальних зборів в складі трьох осіб:
Голова лічильної комісії: Стрілець Тетяна Андріївна, 
Члени лічильної комісії: Пічкур Віталій Сергійович; 
Коновал Юлія Володимирівна.

1.2 Лічильна комісія починає виконання своїх обов’язків з моменту 
призначення. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування 
після завершення голосування й підрахунку голосів за питанням, що роз
глядалося. 

2. Про обрання головуючого загальних зборів.
2.1. Обрати головуючим загальних зборів Голову спостережної ради 

банку Гдичинського Богдана Петровича .
3. Про обрання секретаря загальних зборів.
3.1. Обрати секретарем загальних зборів Якимчука Олександра Сергі

йовича.
4. Про переобрання Голови комісії з реорганізації (комісії з припи-

нення) - уповноваженої особи на вчинення необхідних подальших дій 
для закінчення процедури припинення АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» шляхом 
приєднання до АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

4.1. Переобрати Головою комісії з реорганізації(комісії з припинення) 
АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» Шапкін Леонід Леонідович, реєстраційний номер об
лікової картки платника податків 2266915459.

4.2. Визначити Голову комісії з реорганізації(комісії з припинення) Шап
кіна Леоніда Леонідовича уповноваженою особою на вчинення всіх необ
хідних подальших дій для закінчення процедури припинення АБ «ЕКСПРЕС-
БАНК». 

У відповідності до вимог Закону України «Про спрощення процедур ре
організації та капіталізації банків» пропозиції до порядку денного загальних 
зборів не приймаються, матеріали загальних зборів акціонерам банку не 
надсилаються та надаються для ознайомлення на їх вимогу у робочі дні, 
робочий час за адресою місцезнаходження банку: 03049 м. Київ, проспект 
Повітрофлотський, 25, а в день проведення загальних зборів - також у міс
ці їх проведення. 

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку
ментами, є Голова комісії з реорганізації(комісії з припинення) Дідовець 
Владислав Валентинович.

Довідки за тел.: /044/ 245-43-39
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://expres-bank.ua/ua

Голова комісії з реорганізації
(комісії з припинення)  Дідовець В.В.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКцІОНЕРНИй БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК»

 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬ КИй ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИй КОмБІНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ 00191282
3. Місцезнаходження: 39802 м. Горішні Плавні, Полтавська обл., вул. 

Будівельників, буд.16
4. Міжміський код, телефон та факс: (05348)75503, (05348)75885
5. Електронна поштова адреса: Vera.Anhimova@mine.ferrexpo.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття Інформації: www.ferrexpo.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ: 

Прий няття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра
вочину: 11.12.2017р.

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: позачергові загальні 
збори акціонерів ПрАТ «Полтавський ГЗК» (надалі Товариство) протоколом 
№42 від 11.12.2017 р.

Предмет правочину: Вчинення Товариством значних правочинів з метою 
забезпечення виконання зобов’язань (i) Ferrexpo Finance plc (юридична осо
ба за законодавством Англії, зареєстрована за номером 04914716, зареє
стрована адреса: 55 St. James’ Street, London SW1A 1LA, United Kingdom), (ii) 
Ferrexpo AG (юридична особа за законодавством Швейцарії, зареєстрована 
за номером CHE-109.378.764, зареєстрована адреса: Bahnhofstrasse 13, CH 
– 6340 Baar, Switzerland), (iii) Ferrexpo Middle East FZE (юридична особа за 
законодавством Об’єднаних Арабських Еміратів, зареєстрована в Jebel Ali 
Free Zone за номером 144914, зареєстрована адреса: the Galleries 4, office 
No. 1203, Jebel Ali Free zone, 18341, Dubai, United Arab Emirates) та/або (iv) 
інших Зобов’язаних осіб (Obligors) (як цей термін визначено в Кредитному 
договорі) за договором про відкриття відновлювальної передекспортної кре
дитної лінії на суму до 195 000 000 (сто дев’яносто п’ять мільйонів) доларів 
США (Facility Agreement relating to a Dollar revolving pre-export facility of up to 
USD 195,000,000), з остаточною датою погашення 31 грудня 2020 року, що 
буде укладений між, з-поміж інших, Ferrexpo Finance Plc, Ferrexpo AG, 
Ferrexpo Middle East FZE, BNP Paribas S.A. (юридична особа за законодав
ством Франції, зареєстрована за номером RCS Paris 662042449, зареєстро

вана адреса якої: 16 Boulevard des Italiens, 75009 Paris) та деякими іншими 
сторонами (надалі – «Кредитний договір») та іншими Фінансовими докумен
тами (Finance Documents) (як цей термін визначено в Кредитному договорі) 
шляхом укладення Товариством (i) Договору поруки (Suretyship Deed) між То
вариством та BNP Paribas S.A. (надалі – «Договір поруки»), (ii) Договору від
ступлення прав (Assignment of contracts by way of security) між Товариством та 
BNP Paribas S.A. (далі – «Договір відступлення прав»), та (iii) будь-яких інших 
договорів та документів, які можуть вимагатись або які є необхідними відпо
відно до умов Кредитного договору, Договору поруки та/або Договору відсту
плення прав та/або у зв’язку з ними, в тому числі будь-яких змін та доповнень 
(додатків, додаткових договорів, договорів про внесення змін тощо) до Дого
вору поруки та/або Договору відступлення прав (далі – «Документи»).

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна
чена відповідно до законодавства: 5286322 тис. грн. за курсом НБУ станом 
на 11.12.2017 р.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт
ності: 21 290 018 тис. Грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан
сової звітності (у відсотках): 24,83%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 190 445 193 штук.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 189 299 239 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

189 297 689.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:1 550.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не 

передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного 
товариства: немає.

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

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

2.
Голова Правління   В.В. Лотоус
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  11.12.2017
  (дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КЛIНIЧНИЙ САНА-
ТОРIЙ "ПАРУС"

2. Код за ЄДРПОУ: 02650630
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелi, буд. 39/41
4. Міжміський код, телефон та факс: 0674011835 немає
5. Електронна поштова адреса: parus@csd.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.parus.net.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС
"ПАРУС" припинено повнаваження Голови Наглядової ради - Суботи Ми-
коли Васильовича у зв'язку з закiнченням строку повноважень. Не надано
згоди фiзiчної особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не володiє
часткою в статутному капiталi емiтента. Перебував на посадi 7 останнiх
рокiв.

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС
"ПАРУС" припинено повнаваження члена Наглядової ради - Саєнко Воло-
димира Володимировича у зв'язку з закiнченням строку повноважень. Не
надано згоди фiзiчної особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не во-
лодiє часткою в статутному капiталi емiтента. Перебував на посадi 7 ос-
таннiх рокiв.

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС
"ПАРУС" припинено повнаваження члена Наглядової ради - Магеровсько-
го Вiталiя Павловича у зв'язку з закiнченням строку повноважень. Не нада-
но згоди фiзiчної особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не володiє
часткою в статутному капiталi емiтента. Перебував на посадi 7 останнiх
рокiв.

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС
"ПАРУС" припинено повнаваження члена Наглядової ради - Казьмiной На-
дiї Василiвни у зв'язку з закiнченням строку повноважень. Не надано згоди
фiзiчної особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не володiє часткою
в статутному капiталi емiтента. Перебувала на посадi 7 останнiх рокiв.

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС
"ПАРУС" припинено повнаваження Голови Ревiзiйної комiсiї - Приватного
акцiонерного товариства лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок Ук-
раїни "Укрпрофоздоровниця" (розмiр пакета акцiй, що належить ПрАТ "Укр-
профоздоровниця" 75,1%), яке представляє представник за дорученням, у
зв'язку з закiнченням строку повноважень.

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС
"ПАРУС" припинено повнаваження Члена Ревiзiйної комiсiї - Приватного
акцiонерного товариства лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок Ук-
раїни "Укрпрофоздоровниця" (розмiр пакета акцiй, що належить ПрАТ "Укр-
профоздоровниця" 75,1%), яке представляє представник за дорученням, у
зв'язку з закiнченням строку повноважень.

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС
"ПАРУС" припинено повнаваження Члена Ревiзiйної комiсiї - ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНВЕСТПРОЕКТ", яке представ-
ляє представник за дорученням (розмiр пакета акцiй, що належить ТОВ
"IНВЕСТПРОЕКТ" 24,9%), у зв'язку з закiнченням строку повноважень.

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС
"ПАРУС" продовжено повнаваження Директора - Лободи Тетяни Михай-
лiвни, строком на три роки. Не надано згоди фiзiчної особи на розкриття
паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емi-
тента. Протягом останнiх п'яти рокiв займала посаду Директора ПрАТ КС
"ПАРУС".

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС
"ПАРУС" строком на три роки, обрано Голову Наглядової ради - Суботу
Миколу Васильовича, який є представником акцiонера ПрАТ КС "ПАРУС" -
Приватного акцiонерного товариства лiкувально-оздоровчих закладiв
профспiлок України "Укрпрофоздоровниця" (розмiр пакета акцiй, що нале-
жить ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" 75,1%). Не надано згоди фiзiчної особи
на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини немає. Посадова особа не володiє часткою в статутному
капiталi емiтента. Останнi п'ять рокiв перебував на посадi Голови Правлiн-
ня ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", Голови Наглядової ради ПрАТ КС "ПА-
РУС", Голови Наглядової ради ПрАТ "Санаторiй "30 рокiв Жовтня", Голови

Наглядової ради ПрАТ "Приазовкурорт", Голови Наглядової ради ПрАТ
"Миргородкурорт".

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС
"ПАРУС" строком на три роки, обрано Члена Наглядової ради - Саєнка Во-
лодимира Володимировича, який є представником акцiонера ПрАТ КС
"ПАРУС" - Приватного акцiонерного товариства лiкувально-оздоровчих
закладiв профспiлок України "Укрпрофоздоровниця" (розмiр пакета акцiй,
що належить ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" 75,1%). Не надано згоди фiзiч-
ної особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не володiє часткою в
статутному капiталi емiтента. Попереднi посади, якi займав протягом ос-
таннiх пяти рокiв: заступник голови Федерацiї професiйних спiлок України,
радник Голови Федерацiї професiйних спiлок України, член Наглядової ра-
ди ПрАТ "Санаторiй "30 рокiв Жовтня", члена Наглядової ради ПрАТ КС
"ПАРУС".

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС
"ПАРУС" строком на три роки, обрано Члена Наглядової ради - Троценка
Олександра Миколайовича, який є представником акцiонера ПрАТ КС "ПА-
РУС" - Приватного акцiонерного товариства лiкувально-оздоровчих закла-
дiв профспiлок України "Укрпрофоздоровниця" (розмiр пакета акцiй, що на-
лежить ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" 75,1%). Не надано згоди фiзiчної осо-
би на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Посадова особа не володiє часткою в статутному
капiталi емiтента. Попереднi посади, якi займав протягом останнiх пяти ро-
кiв: заступник голови Правлiння з економiчних питань - головний бухгалтер
ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", начальник фiнансово-бюджетного управлiн-
ня-головний бухгалтер ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", заступник начальни-
ка управлiння адмiнiстрування єдиного реєстру громадян Державної спецi-
алiзованої фiнансової установи Державного фонду сприяння молодiжному
житловому будiвництву, начальник контрольно-ревiзiйного вiддiлу служби
монiторингу, внутрiшнього контролю та комунiкацiй Державної спецiалiзо-
ваної фiнансової установи Державного фонду сприяння молодiжному жит-
ловому будiвництву.

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС
"ПАРУС" строком на три роки, обрано Члена Наглядової ради - Мусiєнко-
Боровика Юрiя Олександровича, який є представником акцiонера ПрАТ КС
"ПАРУС" - Приватного акцiонерного товариства лiкувально-оздоровчих
закладiв профспiлок України "Укрпрофоздоровниця" (розмiр пакета акцiй,
що належить ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" 75,1%). Не надано згоди фiзiч-
ної особи на розкриття паспортних даних.Непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента. Попереднi посади, якi займав протягом останнiх
пяти рокiв: начальник вiддiлу капiтального будiвництва ПрАТ "Укрпрофоз-
доровниця", начальник вiддiлу капiтального будiвництва управлiння май-
ном, iнвестицiями та капiтальним будiвництвом ПрАТ "Укрпрофоздоровни-
ця", начальник експлуатацiйно-обслуговуючого вiддiлу адмiнiстративно-
господарського управлiння ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". 

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС
"ПАРУС" строком на три роки, обрано Члена Наглядової ради - Магеровс-
ького Вiталiя Павловича, який є представником акцiонера ПрАТ КС "ПА-
РУС" - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНВЕСТ-
ПРОЕКТ" (розмiр пакета акцiй, що належитьТОВ "IНВЕСТПРОЕКТ" 24,9%).
Не надано згоди фiзiчної особи на розкриття паспортних даних. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не
володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Останнi п'ять рокiв пере-
бував на посадi Заступника Генерального директора ТОВ "УКРКУРОР-
ТСЕРВIС", члена наглядової ради ПрАТ КС "ПАРУС".

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС
"ПАРУС", строком на три роки обрано Голову Ревiзiйної комiсiї - Приватне
акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок Укра-
їни "Укрпрофоздоровниця" (розмiр пакета акцiй, що належить ПрАТ "Укр-
профоздоровниця" 75,1%), яке представляє представник за дорученням.

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС
"ПАРУС", строком на три роки обрано Члена Ревiзiйної комiсiї - Приватне
акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок Укра-
їни "Укрпрофоздоровниця" (розмiр пакета акцiй, що належить ПрАТ "Укр-
профоздоровниця" 75,1%), яке представляє представник за дорученням.

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС
"ПАРУС", строком на три роки обрано Члена Ревiзiйної комiсiї - ТОВАРИС-
ТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНВЕСТПРОЕКТ" (розмiр па-
кета акцiй, що належить ТОВ "IНВЕСТПРОЕКТ" 24,9%), яке представляє
представник за дорученням.

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 

Лобода Тетяна Михайлiвна
08.12.2017 р.
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про 
АТ "СТОМА"

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "СТОМА"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00481318
3. Місцезнаходження:  61105, м.Харків, вул. Ньютона, буд. 3 
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 766 28 87 766-28-99
5. Електронна поштова адреса: stoma@stoma.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:  www.stoma.kharkov.ua/doku
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
2. Текст повідомлення

У зв`язку  з затвердженням на Загальних зборах акцiонерiв нової ре-
дакцiї Статуту, де виконавчий орган Товариства - Генеральний директор
Товариства  Наглядовою радою Товариства 06 грудня 2017 р. були прий-
няті наступні рішення: 

Припинити повноваження: 
Голови Правління Древаль Ірини Вікторівни. Перебувала на посадi з

01.03.2016 р. Володiє часткою у статутному капiталi - 1,88%.
Члена Правління Гопти Олени Петрівни. Перебувала на посадi 3 роки.

Не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Замiсть звiльненої
особи нiкого не призначено.

Члена Правління Мандрича Сергiя Васильовича. Перебував на поса-
дi з 17.02.2016 р. Не володіє часткою у статутному капіталі Товариства.
Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Обрати з 06 грудня 2017 р. строком на 3 роки:
Генеральним директором Товариства Древаль Ірину Вікторівну. Воло-

діє часткою у статутному капіталі Товариства - 1,88%. Попереднi посади
якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: АТ "СТОМА", корпоративний
секретар, заступник Голови Правлiння, Голова Правлiння. ПАТ "ПIВДЕН-
ДIПРОЦЕМЕНТ" - Голова Правлiння.

Зазначені посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних да-
них та не мають непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.

Звільнені та призначені посадові особи не надали згоди на розкриття
паспортних даних та не мають непогашеної судимості за посадові та ко-
рисливі злочини. 

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

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

Генеральний директор І.В.Древаль 07.12.2017 р.  

Повідомлення про втрату документа 
ПАТ "ЗНКІФ "АЛЬТУС-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ" 

(ідентифікаційний код 35164604, код ЄДРІСІ 132726)
Ліквідаційна комісія ПАТ "ЗНКІФ "АЛЬТУС-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ" пові-

домляє про втрату оригіналу примірника Змін до проспекту емісії ВІД-
КРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІ-
КОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛЬТУС-ФОНД
ОБЛІГАЦІЙ" ( далі - Фонд), які були затверджені рішенням Наглядової
ради Фонду (протокол № 23 від 05.02.2010р.) та  зареєстровані Держав-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16.03.2010 р. 

Голова Ліквідаційної комісії 
Ю.М. Скляр

Повідомлення про втрату документа 
ПАТ "ЗНКІФ "АЛЬТУС-ФОНД АКЦІЙ" 

(ідентифікаційний код 35164667, код ЄДРІСІ 132724)
Ліквідаційна комісія ПАТ "ЗНКІФ "АЛЬТУС-ФОНД АКЦІЙ" повідомляє

про втрату оригіналу примірника Змін до проспекту емісії ВІДКРИТОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛЬТУС-ФОНД АКЦІЙ"
(далі - Фонд), які були затверджені рішенням Наглядової ради Фонду
(протокол № 25 від 05.02.2010р.) та  зареєстровані Державною комісією
з цінних паперів та фондового ринку 16.03.2010р. 

Голова Ліквідаційної комісії 
Ю.М. Скляр

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУЧАСНИЙ МО-
ДЕРН"

2. Організаційно-правова форма:  Товариство з обмеженою відпові-
дальністю

3. Місцезнаходження: 61001, м. Харкiв, вул. Плеханiвська, 18
4. Код за ЄДРПОУ: 33898608
5. Міжміський код та телефон, факс: 057-7-142-277 057-7-142-277
6. Електронна поштова адреса: li@rost.kharkov.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення

про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі

даних Комісії: 08.12.2017
2. Повідомлення опубліковано у № 236( 2741) Бюлетень "Вiдомостi

НКЦПФР" 12.12.2017
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет

33898608.smida.gov.ua 08.12.2017
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цін-
них паперів.

Директор Осiпова Свiтлана Василiвна 
08.12.2017

Дата
вчинення

дії

Зміни
(призначено
, звільнено,
обрано або
припинено

повноважен
ня)

Посада

Прізвище,
ім'я, по бать-
кові фізичної

особи або
повне най-
менування
юридичної

особи

Паспортні
дані фізич-
ної особи

або іденти-
фікаційний
код за ЄД-

РПОУ 

Розмір
частки в

статутному
капіталі

емітента (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6

07.12.2017 призначено Директор
Осiпова
Свiтлана

Василiвна
0

Зміст інформації: Рiшення про затвердження Осiпової С.В. на наступ-
ний термiн на посадi директора прийняте загальними зборами учасникiв
ТОВ "Сучасний модерн" (Протокол б\н вiд 07.12.2017 р.). Контракт на по-
саду директора з Осiповою С.В. укладено з 08.12.2017 по 07.12.2018 ро-
ку. Протягом останнiх п`яти рокiв Осiпова С.В. обiймала такi посади:
2013-2015 р. - адмiнiстратор касового залу ТОВ "Сучасний модерн"; 2015
р. - заступник директора ТОВ "Сучасний модерн", 2016-2017 роки - ди-
ректор ТОВ "Сучасний модерн". Часткою в статутному капiталi Емiтента
Осiпова С.В. не володiє. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини посадова особа не має.

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«БУДIВЕЛЬНО-КОМЕРЦIЙНА 
ФIРМА «ГРАНIТ»

2. Код за ЄДРПОУ 30023823
3. Місцезнаходження 04073, м. Київ, 

вул. Сирецька, 33, лiт. С
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 230-31-89 (044) 230-35-43
5. Електронна поштова адреса bkf_granit@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі
тентом для розкриття інформації

www.granit.org.ua

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

ii. Текст повідомлення
11.12.2017 року Загальними зборами Учасникiв було прийняте 

рiшення про звiльнення з посади директора ТОВ «БКФ «Гранiт» Стар

ченка Петра Яковича з 12.12.2017 р. за власним бажанням, на посадi 
працював з 08.10.2008 року. Старченко П. Я. не володiє часткою в ста
тутному капiталi емiтента та не має непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас
портних даних.

11.12.2017 року Загальними зборами Учасникiв було прийняте рiшення 
про призначення на посаду директора ТОВ «БКФ «Гранiт» Корнєва Сергiя 
Вiкторовича з 13.12.2017 р.. Не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи
ни. Попереднi посади: директор представництва ТОВ «Гранiт» в Республiцi 
Бєларусь, заступник директора ТОВ «Гранiт», директор ТОВ «Гранiт». 
Строк, на який призначено особу: безстроково. Посадова 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 Старченко Петро Якович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.12.2017
(дата)

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ
«БУДiВЕЛЬНО-КОмЕРцiйНА фiРмА «ГРАНiТ»

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИфІКАцІЇ 

«ШЕПЕТІВКАГАЗ»
ПОВІДОмЛЕННЯ

про проведення позачергових  
Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 
«Шепетівкагаз»

(надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 30403, Хмельницька 
область, м. Шепетівка, вул. Економічна, 29, повідомляє про проведення 
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Поза
чергові загальні збори Товариства») 27 грудня 2017 року о 10.00 годині за 
адресою: м. Шепетівка, вул. Економічна, 29 (в приміщенні їдальні).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде 
здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, по
чаток реєстрації - о 09.00, закінчення реєстрації - о 09.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За
гальних зборах Товариства –23 грудня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. 
3.Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних збо-

рів Товариства.
4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
5. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
6.Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 

затвердження його в новій редакції.
7. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Това-

риства шляхом викладення їх в новій редакції.
8. Про прийняття рішення про участь у створенні ТОВ «Готель м. 

Шепетівка».
9. Про прийняття рішення про участь у створенні ТОВ «Шепетівка 

Енергогаз».
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
http://shepetivkagaz.ucoz.ua// .

Для реєстрації на участь у Загальних зборах Товариства акціонер по
винен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відпо
відну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для при
йняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, 
акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: м. Шепетівка, вул. 
Економічна, 29 (каб. юриста), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. 
до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день прове
дення Загальних зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відпо
відальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними 
документами є Гурбан Мирослава Володимирівна.

Довідки за телефоном (03840) 4-06-17.
ПАТ «Шепетівкагаз»
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про 
АТ "СТОМА"

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "СТОМА"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00481318
3. Місцезнаходження:  61105, м.Харків, вул. Ньютона, буд. 3 
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 766 28 87 766-28-99
5. Електронна поштова адреса: stoma@stoma.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:  www.stoma.kharkov.ua/doku
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
2. Текст повідомлення

У зв`язку  з затвердженням на Загальних зборах акцiонерiв нової ре-
дакцiї Статуту, де виконавчий орган Товариства - Генеральний директор
Товариства  Наглядовою радою Товариства 06 грудня 2017 р. були прий-
няті наступні рішення: 

Припинити повноваження: 
Голови Правління Древаль Ірини Вікторівни. Перебувала на посадi з

01.03.2016 р. Володiє часткою у статутному капiталi - 1,88%.
Члена Правління Гопти Олени Петрівни. Перебувала на посадi 3 роки.

Не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Замiсть звiльненої
особи нiкого не призначено.

Члена Правління Мандрича Сергiя Васильовича. Перебував на поса-
дi з 17.02.2016 р. Не володіє часткою у статутному капіталі Товариства.
Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Обрати з 06 грудня 2017 р. строком на 3 роки:
Генеральним директором Товариства Древаль Ірину Вікторівну. Воло-

діє часткою у статутному капіталі Товариства - 1,88%. Попереднi посади
якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: АТ "СТОМА", корпоративний
секретар, заступник Голови Правлiння, Голова Правлiння. ПАТ "ПIВДЕН-
ДIПРОЦЕМЕНТ" - Голова Правлiння.

Зазначені посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних да-
них та не мають непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.

Звільнені та призначені посадові особи не надали згоди на розкриття
паспортних даних та не мають непогашеної судимості за посадові та ко-
рисливі злочини. 

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

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

Генеральний директор І.В.Древаль 07.12.2017 р.  

Повідомлення про втрату документа 
ПАТ "ЗНКІФ "АЛЬТУС-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ" 

(ідентифікаційний код 35164604, код ЄДРІСІ 132726)
Ліквідаційна комісія ПАТ "ЗНКІФ "АЛЬТУС-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ" пові-

домляє про втрату оригіналу примірника Змін до проспекту емісії ВІД-
КРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІ-
КОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛЬТУС-ФОНД
ОБЛІГАЦІЙ" ( далі - Фонд), які були затверджені рішенням Наглядової
ради Фонду (протокол № 23 від 05.02.2010р.) та  зареєстровані Держав-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16.03.2010 р. 

Голова Ліквідаційної комісії 
Ю.М. Скляр

Повідомлення про втрату документа 
ПАТ "ЗНКІФ "АЛЬТУС-ФОНД АКЦІЙ" 

(ідентифікаційний код 35164667, код ЄДРІСІ 132724)
Ліквідаційна комісія ПАТ "ЗНКІФ "АЛЬТУС-ФОНД АКЦІЙ" повідомляє

про втрату оригіналу примірника Змін до проспекту емісії ВІДКРИТОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛЬТУС-ФОНД АКЦІЙ"
(далі - Фонд), які були затверджені рішенням Наглядової ради Фонду
(протокол № 25 від 05.02.2010р.) та  зареєстровані Державною комісією
з цінних паперів та фондового ринку 16.03.2010р. 

Голова Ліквідаційної комісії 
Ю.М. Скляр

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУЧАСНИЙ МО-
ДЕРН"

2. Організаційно-правова форма:  Товариство з обмеженою відпові-
дальністю

3. Місцезнаходження: 61001, м. Харкiв, вул. Плеханiвська, 18
4. Код за ЄДРПОУ: 33898608
5. Міжміський код та телефон, факс: 057-7-142-277 057-7-142-277
6. Електронна поштова адреса: li@rost.kharkov.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення

про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі

даних Комісії: 08.12.2017
2. Повідомлення опубліковано у № 236( 2741) Бюлетень "Вiдомостi

НКЦПФР" 12.12.2017
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет

33898608.smida.gov.ua 08.12.2017
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цін-
них паперів.

Директор Осiпова Свiтлана Василiвна 
08.12.2017

Дата
вчинення

дії

Зміни
(призначено
, звільнено,
обрано або
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Прізвище,
ім'я, по бать-
кові фізичної

особи або
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менування
юридичної

особи
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РПОУ 

Розмір
частки в
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капіталі

емітента (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6

07.12.2017 призначено Директор
Осiпова
Свiтлана

Василiвна
0

Зміст інформації: Рiшення про затвердження Осiпової С.В. на наступ-
ний термiн на посадi директора прийняте загальними зборами учасникiв
ТОВ "Сучасний модерн" (Протокол б\н вiд 07.12.2017 р.). Контракт на по-
саду директора з Осiповою С.В. укладено з 08.12.2017 по 07.12.2018 ро-
ку. Протягом останнiх п`яти рокiв Осiпова С.В. обiймала такi посади:
2013-2015 р. - адмiнiстратор касового залу ТОВ "Сучасний модерн"; 2015
р. - заступник директора ТОВ "Сучасний модерн", 2016-2017 роки - ди-
ректор ТОВ "Сучасний модерн". Часткою в статутному капiталi Емiтента
Осiпова С.В. не володiє. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини посадова особа не має.

(код 23507865), 
місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 30

(надалі за текстом – «Товариство»)
повідомляє, що «28» грудня 2017 року о 12:00, за адресою: Україна, 

м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 30, кімната для переговорів (8 поверх), 
відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 11:30 до 11:45 за місцем 
проведення зборів. Для реєстрації представники акціонерів повинні 
пред'явити паспорт та підтвердження повноважень на представництво 
інтересів акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
складається станом на 24 годину «21» грудня 2017 року. 

Порядок денний зборів:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Това

риства.

3. Про внесення змін до вчиненого Товариством правочину.
Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами, необхід-

ними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні та 
робочий час за місцезнаходженням Товариства, кімната 805 та/або в 
день проведення загальних зборів у місці їх проведення, відповідальний за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар Правління 
Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек
тами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
http://inter.ua

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: 
12.12.2017 року, № 236, Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
Голова Правління Шкуратова К.І.
12.12.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР» 

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

ТОВАРИСТВО 
"ПЛЕмiННИй ЗАВОД 
iм. 20-РiЧЧЯ ЖОВТНЯ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00851198

3. Місцезнаходження емітента 64508 Харкiвська обл., Сахновщин
ський район, село Сугарiвське 
немає

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

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

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

plemZavod20jovtna@ft.net.ua

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

http://20rokiv.nr-avers.com.ua/

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

Посадова особа Голова Правлiння Ключка Микола Олександрович (пас
порт: серiя МК номер 371146 виданий Сахновщинським РВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 27.03.1997) припинено повноваження 05.12.2017 р. на 
пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол №12 вiд 05.12.2017р.) 
у зв'язку зi смертю. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 49,6734% 
(3076851 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 24.05.2016 року. 

Посадова особа Виконуючий обов'язки Голови Правлiння Морозiкова 
Вiкторiя Миколаївна (паспорт: серiя МТ номер 074826 виданий 
Орджонiкiдзевським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi, 30.09.2009) 
обрано на посаду 05.12.2017р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол 
№12 вiд 05.12.2017р.), термiном на 1 рiк з 06.12.2017року. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 5,2872% (327498 шт.). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала 
посади: ветеринарний лiкар СТФ ПАТ «Племзавод iм.20-рiччя Жовтня».

Виконуючий обов'язки Голови Правлiння ________ морозiкова 
Вiкторiя миколаївна

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
 течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛiЧНЕ АКцiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "БАНК 
СiЧ"

2. Код за ЄДРПОУ 37716841
3. Місцезнаходження 01033 Київ Володимирська 63
4. Міжміський код, телефон та факс 044 207-14-70 044 289 37 84
5. Електронна поштова адреса bank@sichbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі
тентом для розкриття інформації

www.sichbank.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про розміщення цінних паперів на 
суму, що перевищує 10 відсотків 
статутного капіталу 

ii. Текст повідомлення
08 грудня 2017 р. на позачергових Загальних зборах акцiонерiв 

ПАТ «БАНК СIЧ» (надалi - Банк) (протокол №12 вiд 08.12.2017р.) прийня
то рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Банку на загальну 
суму 99 938 000,00 грн. (дев’яносто дев’ять мiльйонiв дев’ятсот тридцять 
вiсiм тисяч гривень 00 копiйок) шляхом приватного розмiщення додатко
вих акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок залучення додаткових 
внескiв. Прийнято рiшення про розмiщення простих iменних акцiй загаль
ною кiлькiстю 93 400 000 (дев’яносто три мiльйони чотириста тисяч) штук 
на загальну суму 99 938 000,00 грн. (дев’яносто дев’ять мiльйонiв 
дев’ятсот тридцять вiсiм тисяч гривень 00 копiйок).

Форма iснування акцiй: бездокументарна.
Спосiб розмiщення акцiй: приватне розмiщення, серед акцiонерiв Бан

ку, якi є акцiонерами Банку на дату прийняття рiшення про збiльшення 
статутного капiталу шляхом приватного розмiщення (тобто на 08 грудня 
2017 року) без залучення iнших iнвесторiв.

Статутний капiтал банку збiльшується на суму 99 938 000,00 грн. (дев’яносто 
дев’ять мiльйонiв дев’ятсот тридцять вiсiм тисяч гривень 00 копiйок) до розмiру 
300 028 000,00 (триста мiльйонiв двадцять вiсiм тисяч) гривень.

Номiнальна вартiсть 1 акцiї 1,07 грн. (одна гривня сiм копiйок).
Цiна розмiщення акцiй становить 1,07 грн. (одна гривня сiм копiйок) за 

одну акцiю, що дорiвнює номiнальнiй вартостi. Цiна розмiщення акцiї визна
чена вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та на 
пiдставi ринкової вартостi акцiї, затвердженої рiшенням Спостережної ради 
Банку вiд 10 листопада 2017 р. (протокол №221 - ЗБ), яка визначена станом 
на 06 листопада 2017 року вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, 
майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть у розмiрi 1,07 грн (одна 
гривня 07 копiйок) за одну акцiю (пiдстава - Звiт про незалежну оцiнку вартостi 
цiнних паперiв вiд 09 листопада 2017 року, виконаний ТОВ «Е.Р.С.Т.Е.»).

В результатi розмiщення акцiй змiна власникiв значних пакетiв акцiй 
Банку не передбачається. Очiкується збiльшення частки акцiонера – 
«фiзичної особи – 1», що станом на дату прийняття рiшення 08 грудня 
2017 року володiє 58 000 000 штук простих iменних акцiй Банку або част
кою у Статутному капiталi Банку 31,0160%.

Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi акцiй, на яку передба
чено розмiщення, до розмiру статутного капiталу Банку на дату прийняття 
вищезазначеного рiшення становить 49,9465%.

Права, якi отримують iнвестори в акцiї, що розмiщуються: кожною про
стою акцiєю банку її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть 
прав, включаючи права на: участь в управлiннi банком; отримання 
дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї банку частини його майна або 
вартостi; отримання iнформацiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть 
банку, також iншi права, передбаченi чинним законодавством, Статутом 
банку, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв.

Оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами у 
нацiональнiй валютi України.

Метою розмiщення акцiй є збiльшення розмiру капiталу Банку. 100% 
фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення акцiй Банку, планується 
спрямувати в повному обсязi на забезпечення операцiйної дiяльностi Банку.

Можливiсть конвертацiї цiнних паперiв, що випускаються, не передбачена.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: банк 

зобов’язується не використовувати внески, отриманi при розмiщеннi акцiй 
в рахунок їх оплати, для покриття збиткiв банку.

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 Сук Олег Богданович
В.о.Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.12.11
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОмЕРцІйНИй ІНДУСТРІАЛЬНИй БАНК»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ

СТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 21580639
3. Місцезнаходження: 04053 м. Київ, Бульварно-Кудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)561-25-09, (44)561-25-93
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.ukrpack.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть

ся емітентом для розкриття інформації: http://cib.com.ua/ru/about/finance/
regulyarnaya-informatsiya

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе
ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
08 грудня 2017 року Наглядовою радою Публічного акціонерного то

вариства «Комерційний Індустріальний Банк» (Протокол № 08/12-1 від 
08.12.2017 р.) прийнято рішення щодо зміни складу посадових осіб, а 
саме:

Відповідно до п. 12.15.1. Статуту АТ «КІБ» достроково припинити 
пов новаження Карасьової Олени Михайлівни, як Члена Наглядової 
Ради АТ»КІБ» (згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова осо
ба не надала). Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Пере
бувала на посаді 1 рік. Замiсть цiєї особи нiкого не призначено.

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

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

2. Голова Правління  Кізяк Р.м.
11.12.2017

ПРИВАТНЕ АКцiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГОЛОВНИй iНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 
ЗАВОДiВ ТРАКТОРНОГО, АВТОмОБiЛЬНОГО 

ТА СiЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
мАШИНОБУДУВАННЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інфор-
мації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента. 

i. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: приватне 
акцiонерне товариство «Головний iнститут по проектуванню заводiв 
тракторного, автомобiльного та сiльськогосподарського машинобуду
вання». 2. Код за ЄДРПОУ 00236903. 3. Місцезнаходження: 61166,  
м. Харкiв, проспект Науки, 40. 4. Міжміський код, телефон та факс:  
057 702 62 03, 057 702 63 13 057 702 63 13. 5. Електронна поштова 
адреса: atgtshm@gtshm.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтер
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор
мації: at.gtshm.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про 
зміну типу акціонерного товариства. 

ii. Текст повідомлення. Позачерговими загальними зборами 
акціо нерів публiчного акцiонерного товариства «Головний iнститут по 
проектуванню заводiв тракторного, автомобiльного та 
сiльськогосподарського машинобудування» 28.11.2017 р. (протокол 
№27) прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства. Дата 
державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну 
особу, що містяться в ЄДР: 04.12.2017 р. Повне найменування акціо
нерного товариства до зміни: публiчне акцiонер-не товариство «Голов-
ний iнститут по проектуванню заводiв тракторного, автомобiльного та 
сiльськогосподарського машинобудування». Повне найменування ак
ціонерного товариства після зміни: приватне акцiонерне товариство 
«Головний iнститут по проектуванню заводiв тракторного, 
автомобiльного та сiльськогосподарського машинобудування». 

iii. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно із законодавством. Голова правлiння Жу-
ковський А.В.
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НОВИНИ

Рада повысила порог отнесения 
налогоплательщиков к крупным

Крупным налогоплательщиком теперь будет считаться 
плательщик с оборотом за последние четыре квартала 
свыше эквивалента EUR50 млн или суммой всех налогов, 
сборов и платежей в госбюджет свыше EUR1 млн при усло
вии, что без таможенных платежей она выше EUR0,5 млн.

Соответствующие правки в Налоговый кодекс внесла 
Верховная Рада законом №6776-д, принятым в ночь на 
пятницу.

«Эта правка внесена по просьбе Офиса крупных пла
тельщиков. Потому что в связи со значительным ростом 
объемов операций всех налогоплательщиков в Офис в 
этом году должно перейти еще 1,2 тыс. плательщиков, а 
Офис должен заниматься промышленно-финансовыми 
группами…», – аргументировала необходимость таких 
изменений глава налогового комитета Нина Южанина, 
представляя документ.

В настоящее время крупным плательщиком считается 
плательщик с оборотом свыше 1 млрд грн или общей 
суммой налогов свыше 20 млн грн.

Помимо того, депутаты предоставили центральному 
органу исполнительной власти, реализующему государ
ственную налоговую и таможенную политику, право при
нимать решение о смене неосновного места учета круп
ного плательщика налогов.

В связи с этим Офис крупных налогоплательщиков 
уже заявил, что «плательщики, которые находятся «на 
грани» определения, что ранее приводило к постоянной 
миграции между Офисом и областными Главными управ
ления их места учета, в дальнейшем будут обслуживать
ся контролирующими органами по своему местонахож
дению».

На фонд инноваций в 2018 году выделят 
50 млн грн – В.Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заяв
ляет, что в 2018 году на финансирование Фонда поддерж
ки инноваций будут выделены 50 млн грн, и отметил не
совершенство системы управления финансами в науке.

«Мы создаем в бюджете Фонд поддержки инноваций, 
который будет сейчас составлять уже 50 млн грн, так как 
мы хотим обеспечить поддержку всех инновационных 
решений, которые сейчас продуцируют украинцы», - ска
зал он в ходе Национального пресс-клуба реформ «Де
централизация: итоги и достижения 2017 года, задачи на 
следующий год» в Киеве в понедельник.

При этом В.Гройсман отметил, что всего на науку 
предполагается направить 8,2 млрд грн, однако система 
управления финансами в науке остается несовершен
ной и нуждается в улучшении, над чем правительство 
планирует работать в 2018 году.

ГфС разъяснила правки в Налоговый 
кодекс относительно остановки системы 

блокировки налоговых накладных
Налоговые накладные, регистрация которых останов

лена в соответствии с критериями оценки степени рис
ков, должны быть зарегистрированы в Едином реестре 
налоговых накладных (ЕРНН) со 2 января 2018 года, го

ворится в разъяснении Государственной фискальной 
службы (ГФС) к принятым во втором чтении и в целом 
Верховной Радой правкам в Налоговый кодекс.

Согласно сообщению на сайте ГФС, такая норма бу
дет распространяться на налоговые накладные/расчеты 
корректировки (НН/РК), по которым на 1 декабря 
2017 года не поданы пояснения и документы, а также те, 
по которым на аналогичную дату принято решение об 
отказе в регистрации и по которым не начаты процедуры 
административного или судебного обжалования.

«Налоговые накладные, регистрация которых оста
новлена с 1 декабря и по которым налогоплательщиком 
после указанной даты поданы пояснения и коми доку
ментов, должны быть приняты на протяжении пяти рабо
чих дней. Если в этот срок не принято и/или не направ
лено налогоплательщику решения о регистрации или 
отказе в регистрации НН/РК, регистрация таких 
накладных совершается на следующий рабочий день», - 
поясняет ГФС.

Ведомство также подчеркивает, что новые нормы зара
ботают со следующего дня после опубликования закона.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла правки в 
Налоговый кодекс (закон №6776-д) об обеспечении сба
лансированности бюджетных поступлений в 2018 году, 
предусматривающих, в частности, остановку системы 
рискового налога на добавленную стоимость (НДС) на 
два месяца. На протяжении этого времени Кабинет ми
нистров должен определить оптимальный порядок оста
новки регистрации налоговой накладной в ЕРНН.

Ранее в Минфине признали, что автоматическая сис
тема рисков по НДС не может полностью отсекать 
реальный бизнес. Министерство рассматривает пять 
возможных сценариев дальнейшего изменения работы 
системы, среди которых – полный отказ от системы, 
предложенный депутатами в законопроекте №7115 возв
рат тестового режима, усовершенствование нынешней 
системы. Также рассматриваются варианты автомати
ческой остановки накладной до решения о проверке по 
ней или остановки ее в ручном режиме на время прове
дения проверки комиссией ГФС.

«Расчетный центр» в 2018г переходит  
на новую тарифную модель клиринговых 

услуг
ПАО «Расчетный центр по обслуживанию договоров 

на финансовых рынках» (РЦ, Киев) в 2018 году перехо
дит на новую тарифную модель клиринговых услуг, со
общил РЦ на веб-сайте.

Согласно сообщению, тарифы рассчитаны исходя из 
минимально необходимых расходов РЦ для обеспече
ния непрерывности деятельности. Базой для расчета 
тарифов являются показатели бюджета банка на 
2018 год, утвержденного наблюдательным советом, с 
учетом снижения эксплуатационных, административных 
расходов и расходов на содержание персонала.

«Новая тарифная модель предусматривает следую
щее: тарифы рассчитаны таким образом, чтобы уравно
весить финансовую нагрузку на клиентов «Расчетного 
центра» в зависимости от количества выполняемых опе
раций; новая тарифная модель предполагает оплату 
клиринговых услуг «Расчетного центра» в виде стоимос
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ти клирингового обслуживания (поддержка систем) и до
полнительную оплату стоимости каждой нетто-транзакции 
по результатам клиринга; минимальная стоимость кли
рингового обслуживания для участников клиринга, 
которые не выполняют операции, снижена; размеры та
рифов рассчитаны таким образом, чтобы обеспечить 
«экономию от масштаба», то есть стоимость одной тран
закции для клиента снижается с увеличением количества 
транзакций, выполненных в течение месяца; внедрена 
модель лояльности, которая предусматривает снижение 
стоимости услуг в зависимости от размера остатков 
средств участника клиринга в клиринговой системе (на 
счетах для осуществления расчетов); внедрена модель 
возврата средств путем выплаты процентов по остаткам 
на банковских счетах», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, по решению наблюдательного со
вет банка, заседание которого состоялось в ноябре, стра
тегическими целями «Расчетного центра» на ближайшие 
два года определены: трансформация в Light CCP, который 
не является банком и который гарантирует осуществление 
расчетов без стопроцентного предварительного резерви
рования средств и ценных бумаг; обеспечение надлежа
щего финансирования деятельности «Расчетного центра» 
за счет поступлений от хозяйственной деятельности и реа
лизации услуг (операционная безубыточность); разработ
ка и внедрение пакета дополнительных сервисов, которые 
позволят сделать РЦ «центром обслуживания ликвиднос
ти» на украинском фондовом рынке.

С целью реализации стратегических целей в 2018 году 
РЦ внедрит механизмы выполнения расчетов в режиме 
Т + 2 по государственным ценным бумагам, обеспечит 
функционирование полноценной системы риск-
менеджмента и создание системы гарантий, в координа
ции с Центральным депозитарием подготовит RFP 
(Request for proposal) для программного обеспечения 
деятельности центрального контрагента (ЦК), что позво
лит выполнять функции ЦК для организованных рынков 
по финансовым и другим продуктам.

Как сообщалось, в августе 2017 года Национальный 
банк Украины (НБУ) докапитализировал РЦ на 53,6 млн 
грн, или на 35%, – до 206,7 млн грн путем дополнитель
ной эмиссии акций, которую выкупил НБУ. В результате 
его доля в уставном капитале банка увеличилась до 
83,5491% с 77,7897%.

Помимо этого государственным Укрэксимбанку, Ощад
банку и Укргазбанку принадлежало соответственно 
3,2075%, 3,2075% и 3,2221%, а подконтрольному группе 
«СКМ» банку ПУМБ – 2,7818%.

ВВП франции вырастет на 0,5% в iV 
квартале - опрос Банка франции

Банк Франции в понедельник подтвердил оценку рос
та экономики страны в четвертом квартале 2017 года на 
уровне 0,5%, который наблюдался в течение всего года.

Прогноз основан на данных ежемесячного опроса ЦБ, 
позволяющего оценить уровень деловой активности во 
Франции.

По данным Банка Франции, промышленное производ
ство в стране продолжило расти в ноябре, в декабре 
«ожидается сохранение устойчивых темпов 
повышения».

В сфере услуг темпы роста ускорились в прошлом ме
сяце, как и в строительном секторе, однако в декабре в 
обоих секторах ожидается замедление, говорится в об
зоре Банка Франции.

Индикаторы доверия, рассчитываемые французским 
ЦБ, в ноябре остались без изменения во всех секторах 
по сравнению с предыдущим месяцем, при этом их зна
чения были выше долгосрочных средних уровней, пишет 
MarketWatch. В перерабатывающей промышленности 
индекс доверия составил 106 пунктов, в сфере услуг - 
102 пункта, в строительной отрасли - 104 пункта, что яв
ляется максимумом с декабря 2007 года.

Доллар слабо дешевеет к евро, цБ Китая 
впервые в декабре повысил фиксинг юаня

Доллар в понедельник слабо снижается в паре с евро 
и стабилен по отношению к фунту стерлингов и японской 
иене, участники рынка на этой неделе ждут решений ве
дущих центробанков, включая Федеральную резервную 
систему (ФРС) и Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Инвесторы и аналитики рассчитывают на повышение 
процентных ставок ФРС в декабре и сохранение курса 
денежно-кредитной политики ЕЦБ.

Евро в ходе торгов 11 декабря поднялся до $1,1784 по 
сравнению с $1,1774 на завершение прошлой недели в 
Нью-Йорке.

Курс доллара стабилен в паре с японской нацвалю
той - 113,53 иены/$1 против 113,49/$1 в пятницу, евро в 
паре с японской нацвалютой подорожал до 133,78 иены.

Долларовый индекс ICE опустился на 0,1%.
Между тем Народный банк Китая (ЦБ страны) впервые 

с 24 ноября повысил справочный курс юаня к доллару - 
до 6,6152 юаня/$1 по сравнению с 6,6218 юаня/$1 в про
шлую пятницу, сообщает Dow Jones.

Кроме того, впервые за две недели НБК провел влива
ния ликвидности в финансовую систему, однако их размеры 
были невелики - около 20 млрд юаней ($3,02 млрд).

Резервный банк Новой Зеландии назначил новым 
управляющим Эдриана Орра, который приступит к ис
полнению своих обязанностей с 27 марта 2018 года. Об 
этом в понедельник сообщило министерство финансов 
страны. В настоящее время Э.Орр руководит пенсионным 
фондом Новой Зеландии, ранее он работал в Центро
банке заместителем управляющего.

Выступая в понедельник, Э.Орр заявил, что мировая 
экономика и рынки акций «находятся в очень позитив
ной ситуации» и нельзя сказать, что какие-то из рынков 
особенно недооценены или переоценены.

фьючерсы на биткойн подорожали в ходе 
первых торгов на CBOE, сайт биржи 

столкнулся с перегрузкой
Биржевой оператор CBOE Global Markets Inc. в во

скресенье начал торги фьючерсами на биткойн, что по
ддержало курс криптовалюты и привело к перебоям в 
работе сайта CBOE.

Фьючерс на биткойн с поставкой в январе на открытие 
торгов стоил $15 000, и в течение первых шести минут 
сессии его цена подскочила на 11%, до $16 660. Стои
мость фьючерса опускалась и восстанавливалась, в 
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какой-то момент она достигала $18 490, сообщает CNBC. 
На конец торгов фьючерс стоил $15 860.

За первые три часа торгов были заключены порядка  
1 тыс. контрактов с фьючерсами на биткойн.

Биржа была вынуждена приостановить торги на две 
минуты из-за высокой волатильности торгов, сообщила 
газета The Wall Street Journal со ссылкой на представи
теля CBOE. Биржа может приостанавливать торги, если 
колебания цен контрактов превышают 10%.

Сама криптовалюта подорожала на 8% - до $15 740,25 
в течение семи минут после запуска торгов фьючерса
ми. В понедельник курс биткойна составляет $16 572,64, 
свидетельствуют данные CoinDesk.

Высокий интерес трейдеров к фьючерсам на биткойн 
вызвал проблемы в работе сайта CBOE.

«Из-за высокого трафика на нашем сайте, посетители 
www.cboe.com могут столкнуться с тем, что он работает 
медленнее, чем обычно, и в какие-то моменты может 
даже оказаться временно недоступным. Все торговые 
системы функционируют нормально», - сообщила пред
ставитель CBOE.

Еще один крупный биржевой оператор - CME Group 
Inc. - планирует запустить торги фьючерсами на биткойн 
в конце текущей недели.

Комиссия по срочной фьючерсной торговле сырьевыми 
товарами (CFTC) разрешила CBOE и CME начать тор
говлю фьючерсами на биткойн 1 декабря.

Запуск фьючерсов на биткойн является важным 
этапом для криптовалюты. Однако эксперты предупре
ждают, что новый рынок не защищен от хакерских атак и 
манипуляционных схем.

Одним из основных рисков, по мнению экспертов, явля
ется то, что биржи биткойнов, на данных которых основаны 
фьючерсные контракты, являются нерегулируемыми.

Однако CBOE и CME утверждают, что биткойновые 
биржи, с которыми они работают, являются достаточно 
надежными. Все пять бирж криптовалют, на данных 
которых основаны фьючерсные контракты CBOE и CME, 
приняли меры для предотвращения отмывания 
денежных средств.

Рост курса биткойна в 2017 году, составляющий уже 
более 1500%, опережает динамику любого другого фи
нансового актива.

цены на нефть опускаются на данных 
Baker Hughes, Brent подешевела  

до $63,16 за баррель
Цены на нефть опускаются в понедельник на данных 

о продолжающемся увеличении числа действующих 
нефтяных буровых установок в США.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent 
на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК уменьши
лась на $0,24 (0,38%) - до $63,16 за баррель. К закрытию 
предыдущей сессии контракт подорожал на $1,2 (1,93%) - 
до $63,40 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на январь на 
электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи 
(NYMEX) понизилась к этому времени на $0,2 (0,35%) - 
до $57,16 за баррель. К закрытию рынка в пятницу стои
мость контракта увеличилась на $0,67 (1,18%) - до $57,36 
за баррель.

Согласно данным Baker Hughes, опубликованным в 
минувшую пятницу, количество действующих нефтяных 
буровых установок в США на прошлой неделе увеличи
лось на 2 единицы - до 751 установки, что является мак
симумом за три месяца.

«Мы ожидаем, что цены на нефть будут выше в следу
ющем году, с учетом потенциального спроса, а также 
выполнения странами ОПЕК соглашения об ограниче
нии добычи, - цитирует агентство Bloomberg аналитика 
Fat Prophets в Сиднее Дэвида Леннокса. - То, насколько 
высоко пойдут цены на нефть, будет зависеть от темпов 
наращивания добычи в США».

Между тем, министр нефти Кувейта Ассам аль-Марзук 
заявил в воскресенье, что ОПЕК+ может прекратить 
ограничение добычи раньше, чем предполагает дей
ствующее соглашение, если ребалансировка рынка бу
дет достигнута к июню следующего года.
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