
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Звіт 
про повторне відстеження результативності регуляторного акта –
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  

від 12 січня 2016 року № 17 «Про затвердження Правил визначення уповноваженим 
рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 182/28312
1. Вид та назва регуляторного акта Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-

ку від 12 січня 2016 року № 17 «Про затвердження Правил визна-
чення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцін-
ки за Національною рейтинговою шкалою», зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 182/28312 
(далі – Рішення).

2. Назва виконавця заходів з відстеження Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі 
– НКЦПФР).

3. Цілі прийняття акта Цілями державного регулювання, які були поставлені при прий
нятті Рішення є:
1) уніфікація нормативноправових актів НКЦПФР та застосуван-
ня термінології, визначеної актами ЄС;
2) удосконалення діяльності уповноважених рейтингових агентств 
в частині розкриття ними інформації про свою діяльність;
3) захист прав інвесторів та запобігання порушень на ринку 
цінних паперів, шляхом:
встановлення вимог щодо необхідності рейтинговим агентствам 
визначати порядок проведення аналізу емітента та його цінних 
паперів на предмет відповідності ознакам фіктивності;
розширення переліку підстав для прийняття рішення НКЦПФР 
про виключення уповноваженого рейтингового агентства з Дер-
жавного реєстру уповноважених рейтингових агентств.

4. Строк виконання заходів з відстеження Відстеження зазначеного рішення Комісії здійснювалось через 
рік з дня набрання ним чинності.

5. Тип відстеження (базове, повторне або 
періодичне)

Періодичне
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6. Методи одержання результатів відстеження Шляхом отримання пропозицій та зауважень від фізичних та юри-
дичних осіб, їх об’єднань, та їх подальшого аналізу, після набран-
ня чинності регуляторним актом.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежу-
валася результативність, а також способи 
одержання даних

Для відстеження результативності даного регуляторного акта об-
рано такі показники:
 кількість звернень, скарг, запитів фізичних та юридичних осіб до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з пи-
тань, які вирішуються регуляторним актом;
 кількість пропозицій фізичних та юридичних осіб щодо вдоскона-
лення норм регуляторного акта.

8. Кількісні та якісні значення показників резуль-
тативності акта

Якісними показниками результативності акта можуть бути:
1) удосконалення діяльності уповноважених рейтингових агентств 
в частині розкриття ними інформації про свою діяльність.
2) захист прав інвесторів та запобігання порушень на ринку цінних 
паперів, шляхом:
 встановлення вимог щодо необхідності рейтинговим агентствам 
визначати порядок проведення аналізу емітента та його цінних 
паперів на предмет відповідності ознакам фіктивності;
 розширення переліку підстав для прийняття рішення НКЦПФР 
про виключення уповноваженого рейтингового агентства з Дер-
жавного реєстру уповноважених рейтингових агентств.
Кількісні показники результативності, вигод та витрат від прийнят-
тя регуляторного акту оцінити неможливо, оскільки його норми 
прямо не впливають на фінансові результати господарської діяль-
ності учасників ринку цінних паперів.
Звернення, пропозиції та зауваження щодо регуляторного акта 
від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань не надходили.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного 
акта та ступеня досягнення визначених цілей

Під час проведення заходів з повторного відстеження результа-
тивності регуляторного акта не було отримано зауважень і пропо-
зицій фізичних та юридичних осіб.
Неврегульованих та проблемних питань не виявлено. Цілі дер-
жавного регулювання досягнуто повністю.

Голова Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку  Т. Хромаєв

ІНфорМацІйНІ ПовІдоМлеННя Та 
НовиНи НКцПфр

НКцПфр відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 року №1843, на підставі п. 12 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354, із змінами та доповненнями, та відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осібпідприємців та громадських форму-
вань, у формі витягу з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських 
формувань від 08.06.2017 року за №1002668796 про вне-
сення 19.05.2014 року запису про внесення судового рі-
шення щодо припинення юридичної особи, що не 
пов’язано з її банкрутством, та інформації, отриманої від 
Східного територіального управління Комісії листом від 
15.05.2017 року №10/1/04/1550 (вх. від 18.05.2017 року 

№14720, зупинено обіг акцій акціонерного товариства 
закритого типу «економічне об’єднання по управлін-
ню відходами», код за ЄДРПОУ: 31236250 – розпоря-
дження № 310-Кф-З від 09 червня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов`язаних з переходом прав власності на акції, та обмеж-
ується здійснення операцій у системі депозитарного об-
ліку з акціями цього випуску: 

«13» червня 2017 року 
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затверджено-
го рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354 (із змінами), та відповідно до документів, 
наданих ПраТ «СлУЖБа ПоБУТУ» (адреса: вул. Карпат-
ської Січі, 41, м. Хуст, Закарпатська область, 90400, код 
за ЄДРПОУ: 03054108) на зупинення обігу акцій ПрАТ 
«СЛУЖБА ПОБУТУ» у зв’язку перетворенням акціонер-
ного товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «СЛУЖБА 
ПОБУТУ» (код за ЄДРПОУ: 03054108) – розпорядження 
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№ 311-Кф-З від 12 червня 2017 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 

пов'язаних з переходом прав власності на акції, та обмеж-
ується здійснення операцій у системі депозитарного об-
ліку з акціями цього випуску: 

«14» червня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Ко-
місії від 10.11.2015 року №1843, на підставі п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354, із змінами та доповненнями, відповідно до 
документів, наданих ПаТ «роменська гардинно-тюлева 
фабрика», код за ЄДРПОУ: 00307721, місцезнаходження: 
42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Коржівська, 100, на 
зупинення обігу акцій у зв`язку з перетворенням акціо-
нерного товариства, зупинено обіг акцій ПАТ «Роменська 
гардиннотюлева фабрика» – розпорядження 
№ 312-Кф-З від 12 червня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов`язаних з переходом прав власності на акції, та обмеж-
ується здійснення операцій у системі депозитарного об-
ліку з акціями цього випуску: 

«14» червня 2017 року 
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, п. 2 розділу І Порядку скасуван-
ня 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 зміна-
ми та доповненнями, відповідно до документів, наданих 
на скасування реєстрації випуску акцій ПаТ «авіалінії 
Харкова», код за ЄДРПОУ: 25469838, 02121, м. Київ, 
Харківське шосе, 201203, літера 2А, 14 поверх, у зв`язку 
з перетворенням акціонерного товариства, скасовано 
реєстрацію випуску акцій ПАТ «Авіалінії Харкова». Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Авіалінії Харко-
ва» від 28.02.2012 року №32/1/12, видане Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку (дата ви-
дачі дубліката – 17.02.2017 року), анульовано – розпо-
рядження №221-Кф-С-а від 12 червня 2017 року.

12.06.2017 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.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Публічне акціонерне товариство «Дніпрополімермаш», яке знаходить-
ся за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду,147, повідомляє про 
скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
11 липня 2017 року об 11.00 за адресою: м. дніпро, вул. Героїв Сталін-
граду,147, в актовому залі.

ПроеКТ ПорядКУ деННоГо:
1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів 

Товариства.
2. Внесення змін і доповнень до Статуту Товариства. Надання повно-

важень щодо підписання Статуту Товариства.
3. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Про затвердження умов цивільноправових договорів з членами На-

глядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільноправових договорів з членами 
Наглядової Ради.

Даний проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів 
Товариства вважати порядком денним позачергових загальних зборів акці-
онерів, які відбудуться 11.07.2017 р., у разі відсутності пропозицій до нього 
від інших акціонерів.

Реєстрація акціонерів відбудеться 11 липня 2017 року з 10.00 по 10.45 
години. Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документи, що 
посвідчують особу та доручення на право участі у зборах (для представни-
ків акціонерів).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право участі у загальних 
зборах – 06.07.2017р. 

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами щодо про-
ведення позачергових загальних зборів за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв 
Сталінграду,147. Довідки за тел. (056)7323183.

ПроеКТи рІШеНЬ  
З ПиТаНЬ ПроеКТУ ПорядКУ деННоГо

1. обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

Проект рішення:
Затвердити наступний склад Лічильної комісії:
Голова Лічильної комісії – Чирва Олена Володимирівна;
Секретар Лічильної комісії – Пивовар Оксана Василівна.

2. внесення змін і доповнень до Статуту Товариства. Надання по-
вноважень щодо підписання Статуту Товариства.

Проект рішення:
1) Внести зміни до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.
2) Надати повноваження підписати нову редакцію Статуту Публічного 

акціонерного товариства «Дніпрополімермаш», затверджену рішенням по-
зачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися 11 липня 2017 р., ви-
кладеному у протоколі позачергових загальних зборів акціонерів «Дніпро-
полімермаш» від 11 липня 2017 р. генеральному директору Товариства – 
Мацюці Сергію Федоровичу.

3) Доручити генеральному директору Товариства – Мацюці Сергію Фе-
доровичу здійснити всі необхідні дії, пов`язані з державною реєстрацією 
нової редакції Статуту Товариства та видати довіреність іншим особам для 
виконання представницьких функцій при державній реєстрації нової редак-
ції Статуту Товариства.

3. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради товариства у повному 
складі.

4. обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:

Проект рішення не надається на підставі п.5.ч.3. ст.35 Закону України 
«Про акціонерні товариства».

5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів 
з членами Наглядової ради.

Проект рішення:
Затвердити умови цивільно правових договорів з членами Наглядової 

Ради Товариства, обраними позачерговими загальними зборами 
11.07.2017 р. Затвердити наступний розмір оплати членів Наглядової ради 
Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними 
договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно. Обрати осо-
бою, яка уповноважується на підписання цивільно правових договорів з 
членами Наглядової Ради Товариства – Генерального директора Мацюцю 
Сергія Федоровича.

Наглядова Рада ПАТ «Дніпрополімермаш»

ПУБлІчНе аКцІоНерНе ТовариСТво «дНІПроПолІМерМаШ»
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ПУБлiчНе аКцiоНерНе ТовариСТво 
«МиКолаївоБлеНерГо»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
«Миколаївобленерго»

2. Код за ЄДРПОУ 23399393
3. Місцезнаходження 54017, м. Миколаїв,  

вул. Громадянська, 40
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(0512) 539480, (0512) 539114

5. Електронна поштова 
адреса

kanc@energy.mk.ua

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

www.energy.mk.ua

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

ii. Текст повідомлення
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалежно 

вiд вартостi значними правочинами є договори оренди нерухомого майна, 
або основних засобiв Товариства. 

Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 
09.06.2017 (протокол № 2) надано згоду на укладення Додаткової угоди 
№ 4 до Договору оренди примiщення за адресою: м.Миколаїв, вул. Грома-
дянська, 40, загальною площею 39 кв.м, вiд 16.02.2011 мiж ПАТ «Миколаїв
обленерго» та ФОП Друца Ю.В.

Згiдно з цiєю Додатковою угодою до Договору сторони домовились 
продовжити строк дiї договору до 31.12.2017 року включно. Всi iншi поло-
ження Договору залишаються незмiнними.

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалежно 
вiд вартостi значними правочинами є договори оренди нерухомого майна, 
або основних засобiв Товариства. 

Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 
09.06.2017 (протокол № 2) надано згоду на укладення Додаткової угоди 
№ 1 до Договору оренди нерухомого майна № 01 вiд 01.07.2013 мiж Това-
риством та ПрАТ «МТС Україна».

Згiдно з цiєю Додатковою угодою до Договору сторони домовились 
продовжити строк дiї договору до 30.04.2019 року, у зв’язку з переймену-
ванням вулицi змiнити назву вулицi в Договорі та в Додатках до нього, 
доповнити Договiр пунктом щодо суворого дотримання вимог чинного за-
конодавства України та мiжнародних актiв, змiнити суму орендної плати за 
користування трьома антеномiсцями на антенощогловiй спорудi. Всi iншi 
положення Договору залишаються незмiнними.

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.05.2017 № 332 
«Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 роцi субвенцiї з дер-
жавного бюджету мiсцевим бюджетам на погашення рiзницi мiж фактичною 
вартiстю теплової енергiї, послуг з централiзованого опалення, постачання 
гарячої води, централiзованого водопостачання та водовiдведення, по-
стачання холодної води та водовiдведення (з використанням 
внутрiшньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та 
постачалися населенню та/або iншим пiдприємствам теплопостачання, 
централiзованого питного водопостачання та водовiдведення, якi надають 
населенню такi послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або пого-
джувалися органами державної влади чи мiсцевого самоврядування» 
ДП «Енергоринок» розпочато прийом проектiв договорiв про проведення 
взаєморозрахункiв. Обов’язковою умовою прийняття зазначених проектiв 
договорiв на опрацювання є надання контрагентами ДП «Енергоринок» 
завiреної належним чином копiї рiшення Наглядової ради про вчинення 
вiдповiдного правочину. Правочини щодо проведення взаєморозрахункiв 
за своєю правовою природою мiстять умови правочинiв щодо переведен-
ня боргу та зарахування зустрiчних однорiдних вимог.

Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 
09.06.2017 (протокол № 2) надано згоду Дирекцiї Товариства на укладення 
договорiв про проведення взаєморозрахункiв, вiдповiдно до постанови 
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.05.2017 № 332, в межах фiнансового 
плану на 2017 рiк.

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 О.П. Сивак
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.06.2017
(дата)

ПриваТНе  
аКцІоНерНе ТовариСТво 

«лЬвІвЗоовеТПоСТачПроМ»
(адреса: 79035, м.львів, вул.Зелена, 153,  

код ЄдрПоУ 00727185)
повідомляє про те, що позачергові загальні збори акціонерів відбу-

дуться 21 липня 2017 року за адресою: місто львів, вулиця Зелена, 153 
(конференц-зал). Початок зборів об 11.00 год. Реєстрація акціонерів для 
участі у загальних зборах буде здійснюватися 21 липня 2017 року з 10.00 
год. до 10.50 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах: 24.00 год. 17 липня 2017 року.

Проект порядку денного зборів:
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціоне-

рів.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціо-

нерів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на позачергових загальних зборах акціонерів.
4. Затвердження передавального акту (балансу) Приватного акціонер-

ного товариства «Львівзооветпостачпром».
З матеріалами, що пов'язані з порядком денним зборів, акціонери 

можуть ознайомитись у робочі дні з 10.00 год. до 15.00 год., обідня пере-
рва з 13.00 год. до 14.00 год., за адресою: місто Львів, вул.Зелена, 153 
(2й поверх, бухгалтерія, відповідальна особа за роботу з акціонерами – 
Луців Олена Іванівна), а в день проведення зборів – у місці їх проведення 
до моменту закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах. 
Акціонери мають право вносити пропозиції до порядку денного загальних 
зборів шляхом їх надсилання в письмовому вигляді на адресу товариства: 
79035, місто Львів, вул.Зелена, 153. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
для уповноважених осіб (представників) акціонерів – паспорт та дові-
реність, засвідчену відповідно з вимогами чинного законодавства Укра-
їни. 

Адреса власного вебсайту, на якому розміщено інформацію з проек-
тами рішень щодо кожного з питань порядку денного загальних зборів: 
http://lvivzoo.pat.ua/.

Довідки за телефоном: ( 032) 2216605.

Повідомлення  
про скликання позачергових загальних зборів 

ПУБлІчНоГо аКцІоНерНоГо 
ТовариСТва «МалиНСЬКий 

КаМеНедроБилЬНий Завод»
 Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний за-

вод» (надалі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 04011905 місцезнаходження: 
Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, 
комплекс будівель і споруд № 4) повідомляє про проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 липня 2017 року о 14-00 
годині в приміщенні актового залу Товариства за адресою: Житомирська 
область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс 
будівель і споруд № 4. 

 Реєстрація акціонерів або їх представників проводитиметься у день 
зборів з 1300 до 1345. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати 
паспорт або документ, що посвідчує особу, а представникам акціонера – 
паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі 
та голосування на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законо-
давством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24:00 годину 10 липня 2017 року. 

Питання порядку денного
1 Обрання лічильної комісії.
2 Обрання секретаря загальних зборів.
3 Затвердження регламенту проведення загальних зборів.
4 Про надання згоди на виступ Товариством поручителем та укладення 
Товариством договорів поруки, щодо яких є заінтересованість.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, акціонери мають можливість за місцезнаходжен-
ня товариства у робочі дні: понеділокп’ятниця з 1500 до 1600 години, а 
в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відпо-
відальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голо-
ва правління Ігор Миколайович Онопрієнко. Довідки за телефоном 
(04133)51243. Адреса вебсайту на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку 
денного: www.unigran.ua

Наглядова рада ПАТ «МКДЗ»
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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 ПУБлІчНе аКцІоНерНе 
ТовариСТво «фІрМа «аероШляХБУд»

2. Код за ЄДРПОУ 22891229
3. Місцезнаходження: вул. волинська, буд.67, м.Київ, 03151
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 249-03-28, (044) 249-03-28
5. Електронна поштова адреса adbbuh@rambler.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття 
Інформації www.aerobud.emit.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше від-
сотків голосуючих акцій

ІІ. Текст повідомлення
09.06.2017р. ПАТ «ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД» отримало реєстр власни-

ків іменних цінних паперів, з якого стало відомо: 
 частка акціонера – Відкрите акціонерне товариство Корпорація «Транс-

строй», реєстраційний номер 1027739175562, зменшилась з 27 539 штук 
акцій (51,00% статутного капіталу) до 0 штук акцій (51,00% статутного ка-
піталу);

 частка акціонера – фізичної особи збільшилась з 0 штук акцій (0,0% 
статутного капіталу) до 13 770 штуки акцій (25,5009% статутного капіта-
лу);

 частка акціонера – фізичної особи збільшилась з 0 штук акцій (0,0% 
статутного капіталу) до 13 769 штук акцій (25,4991% статутного капіталу);

 частка акціонера – фізичної особи збільшилась з 3 405 штук акцій 
(6,3058% статутного капіталу) до 13 998 штук акцій (25,9232% статутного 
капіталу);

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

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

2. Директор Ціховський Леонід Казімірович 09.06.2017

ПриваТНе  
аКцiоНерНе ТовариСТво  

«риЖiвСЬКий ГраНiТНий Кар’Єр»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

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

«рижiвський гранiтний кар'єр»
2.Код за ЄДРПОУ: 03327339
3.Місцезнаходження: 39800, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, 

вул. Горького, 151
4.Міжміський код, телефон та факс: 0675355136
5.Електронна поштова адреса: prat-rgk@ukr.net
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.rigev.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного 

товариства.
ІІ. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення – 11.04.17 р.; найменування уповноваженого 
органу емітента, що прийняв відповідне рішення – річні Загальні збори 
ПАТ «Рижiвський гранiтний кар'єр» (протокол від 11.04.17 р.); дата держав-
ної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що 
містяться в ЄДР – 12.06.17 р.; повне найменування акціонерного товариства 
до зміни – Публічне акціонерне товариство «Рижiвський гранiтний кар'єр»; 
повне найменування акціонерного товариства після зміни – Приватне ак-
ціонерне товариство «Рижiвський гранiтний кар'єр».

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

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

2. Найменування посади
Голова Правління ______________________ Корявченков С.В.
                 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   12.06.2017
      ( дата )

Повідомлення  
про скликання позачергових загальних зборів 

ПриваТНоГо аКцІоНерНоГо ТовариСТва 
«ПиНяЗевицЬКий Кар’Єр»

 Приватне акціонерне товариство «Пинязевицький кар’єр» (надалі – 
Товариство) (код за ЄДРПОУ 01374553 місцезнаходження: Житомирська 
область, Малинський район, смт Гранітне, вул. Шевченка, 15) повідомляє 
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
14 липня 2017 року о 15-00 годині в приміщенні актового залу Товари-
ства за адресою: Житомирська область, Малинський район, смт Гра-
нітне, вул. Шевченка, 15.

 Реєстрація акціонерів або їх представників проводитиметься у день 
зборів з 1400 до 1445. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати 
паспорт або документ, що посвідчує особу, а представникам акціонера – 
паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі 
та голосування на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законо-
давством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24:00 годину 10 липня 2017 року. 

Проект питань порядку денного:
1 Обрання лічильної комісії.
2 Обрання секретаря загальних зборів.
3 Затвердження регламенту проведення загальних зборів.
4 Про надання згоди на виступ Товариством поручителем та вчинення 
Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» правочинів ,щодо яких є 
заінтересованість ,та затвердження проектів цих правочинів. 
5 Про припинення повноважень членів наглядової ради
6 Про обрання членів наглядової ради

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, акціонери мають можливість за місцезнаходжен-
ня товариства у робочі дні: понеділокп’ятниця з 1500 до 1600 години, а 
в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відпо-
відальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – ди-
ректор Микола Олександрович Онопрієнко. Довідки за телефоном 
(04133)68504. Адреса вебсайту на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку 
денного: www.unigran.ua

Наглядова рада ПрАТ «Пинязевицький кар’єр»

ПриваТНе  
аКцiоНерНе ТовариСТво 

«ТовКачiвСЬКий  
ГiрНичо-ЗБаГачУвалЬНий КоМБiНаТ»

ПовІдоМлеННя  
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТОВКАЧIВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 01056244
3. Місцезнаходження: 11114, смт. Першотравневе Овруцького району 

Житомирської областi, Залiзнична,9
4. Міжміський код, телефон та факс: +380414867501 +380414867501
5. Електронна поштова адреса: gppk@ovr.zt.ukrtel.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://sites.google.com/site/tovgzk/
info

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

ІІ. Текст повідомлення
09.06.2017 р. Наглядовою радою ПрАТ «Товкачiський ГЗК» було прий

няте рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Пред-
мет правочину: надання поворотної фiнансової допомоги на суму 
15000000,00 грн (п’ятнадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок) ПАТ «Марга-
нецький гiрничозбагачувальний комбiнат». Ринкова вартiсть предмету 
правочину визначена вiдповiдно до законодавства та складає 
15 000 000,00 грн. Вартiсть активiв пiдприємства за данними останньої 
фiнансової звiтностi 118379 тис.грн. Спiвiдношення ринкової вартостi 
майна, що є предметом правочину до вартостi активiв пiдприємства за 
данними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 12,671%. 
Голосували «за» прийняття рiшення  100% членiв Наглядової ради, 
«проти»  0% членiв Наглядової ради Товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством: Голова правління В.П. Савчук 12.06.2017р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №109, 13 червня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

6

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
"Київський дослiдний ремонтно-
механiчний завод"

2. Код за ЄДРПОУ 05528421
3. Місцезнаходження 03151, мiсто Київ, вулиця Ушинсько-

го, будинок 40
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 2410383 (044) 2434067

5. Електронна поштова 
адреса

v.sidlichenko@nicmas.com

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

http://05528421.smida.gov.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочи-
нів, щодо вчинення яких є заінтер-
есованість

ii. Текст повідомлення
08.06.2017 року на пiдставi рiшення Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства «Київський дослiдний ремонтномеханiчний 
завод», мiсцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Ушинського, буд. 40, 
код ЄДРПОУ 05528421 (надалi  Товариство) надано згоду на вчинен-
ня правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтерисованiсть, а саме: 

 на передачу Товариством у користування (суборенду) Спiльному 
українськобiлоруському пiдприємству «Укртехносинтез» (у формi то-
вариства з обмеженою вiдповiдальнiстю), мiсцезнаходження: 40020, 

м. Суми, проспект Курський, буд. 6, код ЄДРПОУ 21127532 (надалi  
СУБП «Укртехносинтез» у формi ТОВ), яке є заiнтерисованою особою 
у вiдповiдностi до п. 2 ч. 2 та п. 3 ч. 3 статтi 71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» (є афiлiйованою особою акцiонера, який 
володiє бiльше 25% акцiй Товариства) земельної дiлянки розташова-
ної за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Ушинського, буд. 40, 
кадастровий номер 8000000000:72:475:0111, площею 0,3010 га, яка 
перебуває в орендi Товариства на пiдставi вiдповiдного договору 
оренди (надалi – Земельна дiлянка), шляхом укладення договору су-
боренди.

Ринкова вартiсть Предмету правочину (розмiр суборендної плати 
за весь час користування Земельною дiлянкою) становить 
1 161,0 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останьої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 75 105 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi Предмету правочину до вартостi 
активiв емiнента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ста-
новить 1,54%. Указаним рiшенням наглядової ради затверджено про-
ект договору суборенди. Iншi iстотнi умови правочину: 1) строк дiї до-
говору суборенди, який укладається мiж Товариством та СУБП 
«Укртехносинтез» у формi ТОВ не може перевищувати строк дiї дого-
вору оренди Земельної дiлянки; 2) Розмiр суборендної плати згiдно 
договору суборенди не може бути нижчим за розмiр орендної плати, 
який сплачується Товариством за договором оренди Земельної 
дiлянки.

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

Безверхий володимир 
олександрович

директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 08.06.2017

(дата)

ПУБлiчНе аКцiоНерНе ТовариСТво
“КиївСЬКий доСлiдНий реМоНТНо-МеХаНiчНий Завод”

 Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів

відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ 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 правочину, 

до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності 

(у відсотках)
1 2 3 4 5
1 30.03.2017 20000.000 54620.000 36.61662000000

Зміст інформації
 Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз 
заiнтересованiстю  30 березня 2017 року;
 Найменування уповноваженого органу, що його прийняв  позачерговi 
загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "2й iм. 
Петровського цукровий завод" (протокол № 1 вiд 30.03.2017 року); 
 Предмет правочину  виникла особлива iнформацiя щодо прийняття 
рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є 
заiнтересованiсть, а саме укладений з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" (код 
ЄДРПОУ14282829) Договiр поруки № МБПDNI556/7 вiд 28 жовтня 
2016, в забезпечення зобов'язань СТОВ "Агрофiрма Ясенiвська" (код 
ЄДРПОУ 30798692), за Кредитним договором № МБКЛDNI556 вiд  
28 жовтня 2016 , укладеним мiж СТОВ "Агрофiрма Ясенiвська" (код 
ЄДРПОУ 30798692) та ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"  
(код ЄДРПОУ14282829), на наступних умовах:
 строк кредитування до 25.10.2019;
 лiмiт кредитування  20 000 000.00 ( Двадцять мiльйонiв гривень  
00 копiйок.) ;
 сплата процентiв за користування кредитом, iнших комiсiй та платежiв 
на умовах, встановлених Банком.

 Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" мiсцезнаходження: 
Україна, 04070, м.Київ, вул.Андрiївська, будинок 4; код ЄДРПОУ 
14282829, та СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АГРОФIРМА ЯСЕНIВСЬКА" 
мiсцезнаходження: Україна, 27325, Кiровоградська область, 
Олександрiвський район, село Ясинове, вул.Гагарiна, будинок 18; код 
ЄДРПОУ 30798692; 
 Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, 
визначена вiдповiдно до законодавства  20000,0 тис. грн (20 000 000.00 
( Двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок.)) ;
 Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi станом на 31.12.2016 року  54620,0 тис. грн.;
 Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках)  36,61660%;
 Iншi iстотнi умови правочину  "Рiшення про надання згоди на вчинення 
правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (далi  правочин iз 
заiнтересованiстю), приймається вiдповiдним органом акцiонерного 
товариства, якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує сто мiнiмальних 
заробiтних плат виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати станом 
на 1 сiчня поточного року. Таке рiшення може мiстити перелiк умов 
проекту правочину, якi можуть змiнюватися за рiшенням виконавчого 
органу акцiонерного товариства пiд час вчинення правочину iз 
заiнтересованiстю".
 Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають 
право на участь у загальних зборах  4301 акцiонерiв якi володiють 
акцiями в кiлькостi 1 827 760 шт., Загальна кiлькiсть осiб власникiв 
голосуючих акцiй, включених до перелiку акцiонерiв  5 осiб якi володiють 
акцiями в кiлькостi 1452094шт., Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв  
власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах  4 акцiонера, що володiють 1432094 голосами, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 1432094 голосiв, що 
складає 100%; “Проти” 0 голосiв, що складає 0 % ; “Утрималися”  
0 голосiв, що складає 0%. 

ПУБлiчНе аКцiоНерНе ТовариСТво “2-й iМ. ПеТровСЬКоГо цУКровий Завод”
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Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

тю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФIКАЦIЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

03361075

3. Місцезнаходження емітента 84313 м.Краматорськ 
вул. Пiвденна, 1

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(80626) 423306 (80626) 423306

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

office@oblgaz.donetsk.ua

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

http://oblgaz.donetsk.ua

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

2. Текст повідомлення
Повноваження Голова Наглядової ради ГРАНДГАЗ С.А.Р.Л. 

[GRANDGAS S.A.R.L.] (паспорт: серiя номер B 179367 виданий зареє-
стрований у Торговому реєстрi компанiй Люксембургу 01.08.2013 ) при-
пинено достроково 08.06.2017 р. (дата вчинення дiї 08.06.2017) Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 24.94999% на суму 1 736 519.98 
грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi  2 роки. Рiшення при-
йнято Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ «Донецькоблгаз» 08.06.2017р. 
Повноваження Член Наглядової ради ГЕССIТI С.А.Р.Л. [GASCITY 
S.A.R.L.] (паспорт: серiя номер B 179384 виданий зареєстрований у Тор-
говому реєстрi компанiй Люксембургу 01.08.2013 ) припинено достроко-
во 08.06.2017 р. (дата вчинення дiї 08.06.2017). Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 24.94990% на суму 1 736 519.98 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi  2 роки. Рiшення прийнято 
Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ «Донецькоблгаз» 08.06.2017 р. По-
вноваження Член Наглядової ради Нестеров Андрiй Володимирович 
(паспорт: серiя СН номер 367451 виданий виданий Жовтневим РУГУ МВС 
України в мiстi Києвi 16.01.1997) припинено достроково 08.06.2017 р. 
(дата вчинення дiї 08.06.2017). Акцiями Товариства не володiє. Пред-
ставляє iнтереси акцiонера НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 
20077720), який володiє часткою 38,28% в статутному капiталi емiтента. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi  2 роки. Рiшення прийнято 
Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ «Донецькоблгаз» 08.06.2017 р. По-
вноваження Член Наглядової ради Мендик Iгор Пилипович (паспорт: 
серiя СН номер 611210 виданий Ватутинським РУГУ МВС України в м. 
Києвi 17.10.1997) припинено дострково 08.06.2017 р. (дата вчинення дiї 
08.06.2017). Акцiями Товариства не володiє. Представляє iнтереси 
акцiонера НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720), який володiє 
часткою 38,28% в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посадi  2 роки. Рiшення прийнято Загальними Зборами 
акцiонерiв ПАТ «Донецькоблгаз» 08.06.2017р. Повноваження Член На-
глядової ради Покосенко Юрiй Юрiйович (паспорт: серiя МК номер 
081309 виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй 
областi 07.12.1995) припинено достроково 08.06.2017 р. (дата вчинення 
дiї 08.06.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0% на 
суму 0.01 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi  2 роки. 
Рiшення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ «Донецькоблгаз» 
08.06.2017р. Повноваження Член Наглядової ради Латиш Раїса 
Олексiївна (паспорт: серiя MM номер 852276 виданий Московським МВ 
ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 14.02.2001) припинено достро-
ково 08.06.2017 р. (дата вчинення дiї 08.06.2017). Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 0,0% на суму 0.01 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посадi  2 роки. Рiшення прийнято Загальними Зборами 
акцiонерiв ПАТ «Донецькоблгаз» 08.06.2017 р. Член Наглядової ради  
представник акцiонера НАК «Нафтогаз України» Iльченко Iрина 
Вячеславiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 

08.06.2017 р. (дата вчинення дiї 08.06.2017) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який обрано особу  1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв : 2008  2016рр.  TOB «IстВаи», провiдний юрисконсульт . 
З 2017р.  по теперiшнiй час НАК «Нафтогаз України», головний фахiвець 
Управлiння. Рiшення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ «До-
нецькоблгаз» 08.06.2017р. Посадова особа є представником акцiонера 
НАК «Нафтогаз України» . Член Наглядової ради  представник акцiонера 
НАК «Нафтогаз України» Воловик Владислав Валерiйович (не надавав 
згоди на розкриття паспортних даних) обрано 08.06.2017 р. (дата вчинен-
ня дiї 08.06.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу   
1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв  2012  2015рр. 
 Київський унiверситет туризму, економiки i права, доцент кафедри; 
2015р.  по т. ч. ДК «Газ України», НАК «Нафтогаз України», заступник 
директора iз загальних питань. Рiшення прийнято Загальними Зборами 
акцiонерiв ПАТ «Донецькоблгаз» 08.06.2017р. Посадова особа є пред-
ставником акцiонера НАК «Нафтогаз України». Член Наглядової ради  
представник акцiонера ГЕССIТI С.А.Р.Л. /GASCITY S.A.R.L./ Латиш Раїса 
Олексiївна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 
08.06.2017 р. (дата вчинення дiї 08.06.2017). Володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента 0,0% на суму 0.01 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу  1 рiк. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв  20082015рр., 
Центр професiйнотехнiчної освiти № 2 м. Харкова, старший майстер, 
20152017рр.  ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», член Наглядової ради. Рiшення 
прийнято Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ «Донецькоблгаз» 
08.06.2017р. Посадова особа є представником акцiонера ГЕССIТI 
С.А.Р.Л. /GASCITY S.A.R.L./ Член Наглядової ради  акцiонер Нiколаєв 
Владислав Вiталiйович (не надавав згоди на розкриття паспортних да-
них) обрано 08.06.2017 р. (дата вчинення дiї 08.06.2017). Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0,0% на суму 0.01 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано 
особу  1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв  про-
тягом останнiх 5 рокiв не обiймав посад. Рiшення прийнято Загальними 
Зборами акцiонерiв ПАТ «Донецькоблгаз» 08.06.2017р. Посадова особа 
є акцiонером. Член Наглядової ради  представник акцiонера ГРАНДГАЗ 
С.А.Р.Л. (GRANDGAS S.A.R.L.) Покосенко Юрiй Юрiйович (не надавав 
згоди на розкриття паспортних даних) обрано 08.06.2017 р. (дата вчинен-
ня дiї 08.06.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0% 
на суму 0.01 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, на який обрано особу  1 рiк. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв  20112014рр., TOB «Центр передових 
технологiй будiвництва та ремонту автомобiльних дорiг», керiвник вiддiлу, 
20152017рр.  ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», член Наглядової ради. Рiшення 
прийнято Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ «Донецькоблгаз» 
08.06.2017р. Посадова особа є представником акцiонера ГРАНДГАЗ 
С.А.Р.Л. (GRANDGAS S.A.R.L.) . Повноваження Член Ревiзiйної комiсiї 
Богословський Сергiй Борисович (паспорт: серiя МЕ номер 245116 ви-
даний виданий Святошинським РУГУ МВС України в м. Києвi 01.04.2003) 
припинено достроково 08.06.2017 р. (дата вчинення дiї 08.06.2017). 
Акцiями Товариства не володiє. Представляє iнтереси акцiонера НАК 
«Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720), який володiє 38,28% ста-
тутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi  2 роки. Рiшення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ 
«Донецькоблгаз» 08.06.2017р.. Повноваження Член Ревiзiйної комiсiї, 
Виконуючий обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї Алексеєнко Iрина 
Олександрiвна (паспорт: серiя ВЕ номер 538026 виданий виданий 
Кiївським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 05.10.2001) припи-
нено достроково 08.06.2017 р. (дата вчинення дiї 08.06.2017р.) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi   
2 роки. Рiшення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ «Доне-
цькоблгаз» 08.06.2017р. Член Ревiзiйної комiсiї Стеценко Станiслав 
Олександрович (не надавав згоди на розкриття паспортних даних) об-
рано 08.06.2017 р.(дата вчинення дiї 08.06.2017р.) Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, на який обрано особу  3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв  20112017рр.  ПрАТ «Київстар», Департамент 
внутрiшнього аудиту, менеджер з аудиту IТ. 2017р.  по теперiшнiй час  
НАК «Нафтогаз України», Департамент внутрiшнього аудиту, Старший 
експерт з аудиту iн. Рiшення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 
ПАТ «Донецькоблгаз» 08.06.2017р.. Член Ревiзiйної комiсiї Чубарова 
Оксана Вiкторiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 
08.06.2017 р. (дата вчинення дiї 08.06.2017р.) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

ПУБлiчНе аКцiоНерНе ТовариСТво 
“По ГаЗоПоСТачаННЮ Та ГаЗифiКацiї “доНецЬКоБлГаЗ”
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до уваги акціонерів

ПУБлІчНоГо аКцІоНерНоГо 
ТовариСТва «черКаСиоБлеНерГо» 

(код ЄдрПоУ 22800735), 
місцезнаходження товариства: Україна, вул. Гоголя, 285, 

Придніпровський р-н, м. черкаси, 18136.
Повідомляємо вас про проведення позачергових загальних зборів 

ПаТ «черкасиобленерго» (далі – позачергові загальні збори)!
Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних збо-

рів: 18000, м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 5/1, територія ПАТ «Черкась-
кий приладобудівний завод», корпус 101 б, 2 поверх, актова зала (вхід че-
рез прохідну).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 17.07.2017 року, з 
10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 
17.07.2017 року об 11 годині 30 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачерго-
вих загальних зборах, встановлена 11.07.2017 року (станом на 24 годину).

ПорядоК деННий:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Това-

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

гальних зборів Товариства.
3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції.
4. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради Товариства.

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з 

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

8. Обрання голови (виконуючого обов’язки) колегіального Виконавчого 
органу Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до по-
рядку денного розміщена на вебсайті за адресою www.cherkasyoblenergo.com. 

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі паспорт або довіреність на право участі у позачергових загальних 
зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників 
юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Черкасиобленер-
го» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідо-
млення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім 
суботи та неділі), з 08 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня 
перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою:  
м.Черкаси, вул.Гоголя, 285 (відділ корпоративних відносин), а в день про-
ведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з  
10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Горстка 
Василь Михайлович.

Телефон для довідок: (0472) 395331.
Голова правління 
ПаТ «черкасиобленерго»  о.Г.Самчук

Cтрок, на який обрано особу  3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
за останнi 5 рокiв  20122014рр. TOB «СонiкоТiМСi», головний бухгал-
тер; 2014р.  Макiївський мiський центр фiзичного здоров'я «Спорт для 
всiх», головний бухгалтер; 20142017рр.  ПАТ «Донецькоблгаз», 
фiнансовий директор. Рiшення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 
ПАТ «Донецькоблгаз» 08.06.2017р. Член Ревiзiйної комiсiї Лесконог Оле-
на Василiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 
08.06.2017 р. (дата вчинення дiї 08.06.2017р.) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який обрано особу  3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа 

за останнi 5 рокiв  20122016рр.  ПАТ «Донецькоблгаз», начальник 
вiддiлу капiтального будiвництва; з 2017р. ПАТ «Донецькоблгаз», заступ-
ник голови правлiння по капiтальному будiвництву. Рiшення прийнято За-
гальними Зборами акцiонерiв ПАТ «Донецькоблгаз» 08.06.2017р.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ____________ федорченко вiталiй Михайлович

 Шановний акціонере!
Публічне акціонерне товариство «луганське регіональне 

управління автобусних станцій» (ідентифікаційний код за 
ЄДР 33009052, місцезнаходження: 93401, Луганська обл., м. Сє-
вєродонецьк, проспект Хіміків, буд. 61) повідомляє про про-
ведення позачергових загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 14 липня 2017 року о 10-00 за адресою 
місцезнаходження товариства: луганська обл., м. Сєвєродо-
нецьк, проспект Хіміків, буд. 61, 2 поверх, кабінет директо-
ра б/н.

реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачер-
гових загальних зборах відбудеться 14 липня 2017 року з 9-00 до 
9-30 за адресою проведення зборів. дата складення переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних збо-
рах – 10 липня 2017 року, станом на 24 годину.

для реєстрації при собі необхідно мати: акціонерам – 
паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність на 
право участі та голосування на позачергових загальних  
зборах, оформлену в порядку, передбаченому чинним 
законодавством.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування,  

згідно з проектом Порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії Позачергових Загальних збо-

рів акціонерів та припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Позачергових Загальних зборів 

акціонерів та уповноваження їх на підписання протоколу Позачерго-
вих Загальних зборів.

3. Прийняття рішень з питань порядку денного проведення Поза-
чергових Загальних зборів акціонерів.

4. Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІН-
НЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ». Затвердження плану припинення 
шляхом перетворення. 

5. Обрання комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТО-
БУСНИХ СТАНЦІЙ».

6. Прийняття рішення про порядок і умови обміну акцій ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬ-
НЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ» на частки підприєм-
ницького товариства – правонаступника.

7. Прийняття рішення про затвердження ціни та порядку викупу 
акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про при-
пинення шляхом перетворення.

8. Прийняття рішення про порядок і умови здійснення перетво-
рення.

адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
Порядку денного: http://lruas.pat.ua/

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, ознайоми-
тись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань 
проекту Порядку денного зборів, акціонери можуть з 14 червня 
2017 року за адресою місцезнаходження товариства: луганська 
обл., м. Сєвєродонецьк, проспект Хіміків, буд. 61 (2 поверх, кабі-
нет директора б/н), у робочі дні (понеділок  п’ятниця) і робочий час 
(з 800 до 1645, перерва з 1200 до 1300); та в день проведення 
зборів – у місці їх проведення, до їх початку. Особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – перший за-
ступник директора Аліханов Муслім Зелумханович. довідки за те-
лефоном: 0(6452) 4-01-87. Наглядова рада та директор 
ПаТ  «лрУаС».

ПУБлІчНе аКцІоНерНе ТовариСТво 
«лУГаНСЬКе реГІоНалЬНе УПравлІННя авТоБУСНиХ СТаНцІй»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПриваТНе аКцІоНерНе 
ТовариСТво «арТвайНерІ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00412168
3. Місцезнаходження: 84500 Донецька обл., м.Бахмут, вул.П.Лумумби, 

буд.87
4. Міжміський код, телефон та факс: (0627)498575, (062)3322300
5. Електронна поштова адреса: o.barilova@krimart.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://krimart.com/ru/presscenter/
yearlyreport.html

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Наказом виконуючого обов'язки Генерального директора Приват-

ного акціонерного товариства «Артвайнері» від 09.06.2017 року №61
Л звільнено Нєчаєву Олену Миколаївну з посади головного бухгалте-
ра ПрАТ «Артвайнері» 09.06.2017 року за власним бажанням, ст.38 
КЗпП України. Підстава  заява Нєчаєвої О.М. Паспорт ВЕ 911853 ви-
даний 02.07.2003 Будьоннівським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій 
області. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)  0. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках)  0. На 
посаді головного бухгалтера особа перебувала з 26.02.2002 року. Не-
погашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

Наказом виконуючого обов'язки Генерального директора Приват-
ного акціонерного товариства «Артвайнері» від 09.06.2017 року №62
Л переведено Разінкову Людмилу Іванівну з посади заступника голов-
ного бухгалтера ПрАТ «Артвайнері» на посаду головного бухгалтера 
ПрАТ «Артвайнері» з 10.06.2017 року. Підстава  заява Разінкової Л.І. 
Особу призначено на посаду у зв'язку зі звільненням Нєчаєвої О.М. з 
посади головного бухгалтера ПрАТ «Артвайнері». Паспорт ВВ 843798, 
виданий 04.06.1999 Артемівським МВ УМВС України у Донецькій об-
ласті. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсот ках)  0. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках)  0. Осо-
бу призначено безстроково. Протягом останніх п'яти років  
обіймала посаду заступника головного бухгалтера ПрАТ «Артвайне-
рі». Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має.

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

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

2. виконуючий обов'язки Генерального директора Качур о.о.
12.06.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПриваТНе аКцiоНерНе 
ТовариСТво «вовчаНСЬКий олiйНоеКСТраК-
цiйНий Завод». 2. Код за ЄДРПОУ: 00373936. 3. Місцезнаходжен-
ня: пл.Привокзальна, 11, м. Вовчанськ, Харківська обл., 62504. 4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс: (05741) 42239. 5. Електронна поштова адреса: 
y.varavin@kernel.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: http://00373936.
infosite.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб 
емітента.

ii. Текст повідомлення
09.06.2017 наглядовою радою ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (протокол 

№б/н вiд 09.06.2017) прийнято рішення, в зв'язку з закінченням 30.06.2017 
терміну повноважень, переукласти трудовий контракт з директором това-
риства Долженком Олександром Валентиновичем на новий строк з 
01.07.2017 по 30.06.2018. Долженко О. В. акцiями товариства не володiє; 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; письмову 
згоду на розкриття паспортних даних не надав; iншi посади, якi обiймав 
Долженко О. В. протягом останнiх п’яти рокiв – керiвник проектiв i програм 
виробництва, виконуючий обов'язки директора, директор.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. директор долженко о.в. 09.06.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПриваТНе аКцiоНерНе 
ТовариСТво «ПолТавСЬКе ХлiБоПрийМалЬНе  
ПiдПриЄМСТво». 2.Код за ЄДРПОУ: 05581898. 3.Місцезнахо-
дження: 36014, м. Полтава, площа Павленківська, буд. 24. 4.Міжміський 
код, телефон та факс: (0532) 669493. 5.Електронна поштова адреса:  
m.bilitskij@kernel.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка  
додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  
http:// 05581898.infosite.com.ua/. 7.Вид особливої інформації: зміна складу 
посадових осіб емітента.

ii. Текст повідомлення
09.06.2017 наглядова рада ПрАТ «Полтавське ХПП» (протокол № б/н 

вiд 09.06.2017) прийняла рішення переукласти трудовий контракт з дирек-
тором товариства Бріднею Сергієм Олексійовичем, в зв’язку з закiнченням 
30.06.2017 термiну його повноважень, на новий строк з 01.07.2017 по 
30.06.2018. Брідня С. О. акцiями товариства не володiє; непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; письмової згоди на 
розкриття паспортних даних не надав; інші посади, якi Брідня С. О. 
обiймав протягом останнiх п’яти рокiв  заступник директора ПрАТ «Пол-
тавське ХПП» по Кiровоградськiй дiльницi.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. директор Брідня С. о. 12.06.2017.

Повідомлення про проведення позачергових 
Загальних зборів акціонерів 

ПраТ «СК «алЬфа СТраХУваННя» 
(далі – Загальні збори»)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПА-
НІЯ «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (далі – Товариство), Код ЄДРПОУ – 
30968986, місцезнаходження – 02160, Україна, м. Київ, прт. Собор-
ності, 19, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 13 липня 2017 року о 10 годині 00 хвилин за адре-
сою: 02160, Україна, м. Київ, пр-т. Соборності, 19, поверх 4, 
конференц-зал.

Реєстрація акціонерів проводиться в день проведення Загальних 
зборів акціонерів з 9:30 по 09:55 за місцем проведення Загальних зборів 
акціонерів.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загаль-
них зборах акціонерів, буде складено станом на «10» липня 2017 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування 

(порядок денний):
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товари-

ства;
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів То-

вариства;
3. Про припинення повноважень та обрання посадових осіб Наглядо-

вої ради Товариства;
4. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладати-

муться з посадовими особами Наглядової ради, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих 
договорів;

5. Про затвердження Положення про Правління Товариства у новій 
редакції;

6. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів (попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів), а саме – договорів 
зі страхування та перестрахування, договорів купівліпродажу цінних 
паперів, вартість по яким складатиме від 25 до 50 відсотків вартості ак-
тивів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які 
укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Това-
риства протягом року;

7. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів (по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів), а саме – 
договорів зі страхування та перестрахування, договорів купівлі
продажу цінних паперів, вартість по яким складатиме від 50 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності То-
вариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні поточної 
діяльності Товариства протягом року, із визначенням граничної межі 
таких правочинів;

8. Про затвердження (схвалення) укладених значних правочинів;
9. Про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заін-

тересованість та схвалення правочинів щодо яких є заінтересова-
ність.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПриваТНе аКцiоНерНе 
ТовариСТво "ЖиТло-
КоМУНПоСТачТорГ"

2. Код за ЄДРПОУ 03336396
3. Місцезнаходження 14000, м.Чернiгiв, Гонча, б.59
4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 774022 (0462) 774022
5. Електронна поштова адреса stock@zhitlokpt.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.zhitlokpt.pat.ua

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

ii. Текст повідомлення
Кудрявцева Тетяна Анатолiївна звiльнена з посади Головного бухгал-

тера Товариства (Наказ № 4К вiд 09.06.2017 р.) Особою не надана згода 
на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi ємiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Особа перебувала на посадi один рiк.

Бондаренко Наталiя Миколаївна призначена Головним бухгалтером 
Товариства з 12.06.2017 р. (Наказ № 5К 09.06.2017 р.) Особою не надана 
згода на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi 
ємiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Особу призначено на невизначений термiн. Протягом 
останнiх п'яти рокiв перебувала на посадi Головного бухгалтера 
ПрАТ  «Житлокомунпостачторг», а також у вiдпустцi по догляду за дити-
ною по досягненню нею трирiчного вiку.

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

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

2. Директор Соронович Лев Iванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.06.2017
(дата)

ШаНовНий аКцІоНер!
Публічне акціонерне товариство «Роменський завод «Тракторозапчас-

тина» повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 
14 липня 2017 р.о 09-00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
42000 Сумська обл., м. ромни, вул. Гетьмана Мазепи, 2в, в актовому 
залі аБК товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників прово-
диться 14 липня 2017р. з 0820 до 0850 години за адресою: 42000 Сумська 
обл., м. Ромни, вул. Гетьмана Мазепи, 2В, в актовому залі АБК товариства 
згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складеного депозитарієм станом на 2400 годину 10 липня 2017р.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів 

ПАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина». 
2. Про скасування рішення про припинення Публічного акціонерного то-

вариства «Роменський завод «Тракторозапчастина» шляхом перетворен-
ня у товариство з обмеженою відповідальністю «Роменський ковальсько
механічний завод» затвердженого загальним зборами акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Роменський завод «Тракторозапчас-
тина» та викладеного в протоколі №1 від 28 квітня 2017 року.

3. Про скасування рішення про затвердження плану перетворення, по-
рядку та умов здійснення перетворення затвердженого загальними збора-
ми акціонерів Публічного акціонерного товариства «Роменський завод 
«Тракторозапчастина» та викладеного в протоколі №1 від 28 квітня 
2017  року.

4. Про скасування рішення про створення комісії з припинення (пере-
творення) Публічного акціонерного товариства «Роменський завод 
«Тракторозапчастина». Обрання Голови та членів комісії з припинення 
(перетворення) Публічного акціонерного товариства «Роменський завод 
«Тракторозапчастина», та надання їй повноважень, щодо управління 
справами під час перетворення, затвердженого загальним зборами ак-
ціонерів Публічного акціонерного товариства «Роменський завод «Трак-
торозапчастина» та викладеного в протоколі №1 від 28 квітня 
2017  року.

5. Про скасування рішення про затвердження оцінки та умов викупу ак-
цій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення 
(перетворення) Публічного акціонерного товариства «Роменський завод 
«Тракторозапчастина» затвердженого загальними зборами акціонерів Пу-

блічного акціонерного товариства «Роменський завод «Тракторозапчасти-
на» та викладеного в протоколі №1 від 28 квітня 2017 року.

6. Про скасування рішення про затвердження порядку та умов обміну 
акцій припинення (перетворення) Публічного акціонерного товариства «Ро-
менський завод «Тракторозапчастина», що припиняється шляхом перетво-
рення, на частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Роменський 
ковальськомеханічний завод», що створюється шляхом перетворення, за-
твердженого загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного то-
вариства «Роменський завод «Тракторозапчастина» та викладеного в про-
токолі №1 від 28 квітня 2017 року.

7. Про зміну найменування (типу) Публічного акціонерного товариства 
«Роменський завод «Тракторозапчастина» на Приватне акціонерне това-
риство «Роменський завод «Тракторозапчастина»

8. Про затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства «Ро-
менський завод «Тракторозапчастина».

9. Про затвердження Положення Загальних зборів акціонерів.
10. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради.
11. Про затвердження Положення Наглядової ради.
12. Про відкликання та обрання голови та членів Ревізійної комісії. .
13. Про затвердження Положення Ревізійної комісії..
14. Про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку зі змі-

ною найменування (типу).
15. Про надання повноваження.
Для реєстрації акціонерам та їх представникам при собі мати докумен-

ти, що посвідчують особу (паспорт). Для представників акціонерів додатко-
во – доручення на право участі у зборах, оформлене згідно з чинним за-
конодавством України. 

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами до позачергових зборів 
з 1000 до 1200 години у робочі дні в період з 14 червня 2017р. по 14 липня 
2017р. за місцезнаходженням Товариства за адресою: 42000 Сумська обл., 
м. Ромни, вул. Гетьмана Мазепи, 2В, кімната №3 відповідальна особа за 
ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до зборів – 
Тельцова Любов Іванівна, або за телефоном: /05448/ 22774.

Адреса власного вебсайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку ден-
ного Зборів: www.rzt.ukrtel.net

Наглядова рада ПаТ “рЗТ”

ПУБлІчНе аКцІоНерНе ТовариСТво «роМеНСЬКий Завод «ТраКТороЗаПчаСТиНа»

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 аКцiоНерНе 

ТовариСТво 
"КоТлоМоНТаЖ"

2. Код за ЄДРПОУ 01415967
3. Місцезнаходження 46008, м. Тернопiль, вул. Митропо-

лита Шептицького, буд. 23
4. Міжміський код, телефон та факс 0352 52 39 90 0352 23 53 87
5. Електронна поштова адреса
kotlomontaj01415967@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.kotlomontag.ter.net.ua

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

ii. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради (протокол №10 вiд 09.06.2017 р.) надано 

згоду на вчинення значного правочину: а саме придбання автомобiля 
TOYOTA RAV4 2.0 STYLE (20)  JTMRDREVXDOJ030508(2017), ринкова 
вартiсть якого становить 989,05 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi  6057,3 тис. грн. Спiввiдноення 
ринкової вартостi правочину до вартостi активiв за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi  16,33%.

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 Хрома Олена Назарiвна
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 09.06.2017
(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 аКцiоНерНе 
ТовариСТво 
"одеСЬКий Завод 
СiлЬСЬКоГоСПодарСЬКоГо 
МаШиНоБУдУваННя"

2. Код за ЄДРПОУ 05786152
3. Місцезнаходження 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського 

козацтва, буд. 72
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(0482)341022 (0482)341022

5. Електронна поштова 
адреса

05786152@emitent.net.ua

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

http://05786152.smida.gov.ua

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

ii. Текст повідомлення
08 червня 2017р. Товариством отримано повiдомлення вiд MEYERSON 

UNITED LTD. про замiну члена Наглядової ради ПрАТ «ОДЕССIЛЬМАШ». При-
пинено повноваження члена Наглядової ради Хоми Олега Володимировича, у 
зв’язку iз вiдкликанням акцiонером MEYERSON UNITED LTD., що володiє 20,0 
%. Посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних даних. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному 
капiталi не володiє. Посадова особа перебував на посадi з 18.04.2017 р.

08 червня 2017р. Товариством отримано повiдомлення вiд MEYERSON 
UNITED LTD. про замiну члена Наглядової ради ПрАТ «ОДЕССIЛЬМАШ». 
У зв’язку iз вiдкликанням Хоми О.В., як члена Наглядової ради, MEYERSON 
UNITED LTD., що володiє 20,0 %, замiняє його на Грушу Дмитра Богдано-
вича. Груша Д. Б. набув повноважень члена Наглядової ради з моменту 
отримання повiдомлення – 08 червня 2017 р. Посадова особа не надав 
згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк на який призначено – 3 роки. Iнформацiя про посади якi обiймав 
посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв вiдсутня. 

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 Мудрицький Григорiй Анатолiйович
Голова Правлiння

ПриваТНе аКцІоНерНе ТовариСТво «КлеСІв-
СЬКа ПереСУвНа МеХаНІЗоваНа КолоНа-177» 
(Код за ЄДРПОУ 01037376 ) Місцезнаходження: 34550, Україна, Рівнен-
ська обл., Сарненський рн, смт. Клесів, вул Чайковського, буд. 32 

повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про про-
ведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), 
які відбудуться «21» липня 2017 року за адресою: рівненська обл., Сарнен-
ський р-н, смт. Клесів, вул чайковського, буд. 32, адміністративне примі-
щення Товариства, актовий зал. Початок зборів о 10-00 годині. Реєстрація 
акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 900 год. 00 хв. 
до 9 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах – «17» липня 2017 року (станом на 2400). 

ПроеКТ ПорядКУ деННоГо:
1. Про погодження рішення Наглядової Ради Товариства про надання 

повноважень з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обран-
ня лічильної комісії.

2. Обрання лічильної комісії.
3. Обрання голови та секретаря зборів.
4. Про затвердження регламенту роботи зборів. 
5. Про припинення ПрАТ «Клесівська ПМК177» шляхом ліквідації. 
6. Припинення повноважень органів управління Товариством.
7. Про створення ліквідаційної комісії з припинення ПрАТ «Клесівська 

ПМК177» шляхом ліквідації.
8. Про надання повноважень ліквідаційній комісії по припиненню 

ПрАТ  «Клесівська ПМК177» шляхом ліквідації.
9. Про затвердження порядку припинення ПрАТ «Клесівська ПМК177» 

шляхом ліквідації, встановлення терміну прийому вимог кредиторів Това-
риства.

10. Про державну реєстрацію припинення ПрАТ «Клесівська ПМК177» 
шляхом ліквідації та реєстрацію погашення емісії акцій Товариства в 
зв'язку з ліквідацією.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт або інший документ, що посвідчує Від дати надіслання повідомлення 
про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, То-
вариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у при-
міщенні ПрАТ «Клесівська ПМК177»за адресою: Рівненська обл., 
Сарненський рн, смт. Клесів, вул Дзержинського, буд. 32, приймальня Ди-
ректора Товариства щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. до 16:00 
год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загаль-
них зборів  також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є уповноважена 
особа Товариства ДиректорТовариства Пехотін А.В. (тел.: 097 9413650). З 
питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних 
зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи. Інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
розміщена на власному вебсайті www.klesivpmk.inten.com

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів 
необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та 
довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АВТОРИ-
ТЕТ» (надалі  Товариство) (код за ЄДРПОУ 34578000, місцезнахо-
дження Товариства: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал,68), повідо-
мляє про проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів 
Товариства, (надалі  «Збори»), які відбудуться 17 липня 2017 року 
о 10.00 год. за київським часом за адресою: місто Київ,  
вул. вул. верхній вал,68. 

ПорядоК деННий:
1. Про обрання Голови та членів Лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних збо-

рів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження Регламенту позачергових Загальних зборів 

акціонерів Товариства.
4. Припинення повноважень та обрання нового складу Наглядової 

ради Товариства.
5. Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії (Ре-

візора).
6. Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), затвердження 

умов цивільноправових договорів, трудових договорів (контрактів), 
що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди та об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрак-

тів) з членами Ревізійної комісії (Ревізором).
7. Про зміну місцязнадження.
8. Затвердження нової редакції статуту Товариства.
9. Надання повноважень на проведення державної реєстрації змін 

у Товаристві.
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 17липня 2017 року з 

09.30 год. до 10.00 год. за місцем проведення Зборів. Для участі у 
Зборах акціонери Товариства повинні мати паспорт, а представники 
акціонерів Товариства – паспорт та документ, який підтверджує повно-
важення представника у Зборах. Перелік акціонерів, які матимуть пра-
во на участь у Зборах буде складений станом на 24 годину 11 липня 
2017 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення 
загальних зборів).

До початку роботи Зборів акціонери Товариства можуть ознайоми-
тись з усіма документами, що пов’язані з порядком денним Зборів у 
робочі дні та години за місцем знаходження Товариства: 04071,  
м. Київ, вул. Верхній Вал,68 , довідки за тел.: (044) 3915431. Голова 
Правління  відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами. 

Адреса власного вебсайту http://avtoritet.emitents.net.ua/ua/.
Голова Правління  П.в. лесик

ПриваТНе аКцІоНерНе ТовариСТво 
«СТраХова КоМПаНІя «авТориТеТ»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента  ПриваТНе аКцІоНерНе 
ТовариСТво аГроКоМПаНІя «СвоБода»

Організаційно – правова форма емітента  Приватне акціонерне това-
риство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  05529219
Місцезнаходження емітента  Одеська обл., Ізмаїльський рн, с. Стара 

Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52
Міський код, телефон та факс емітента  (04841) 49468, 49468
Електронна поштова адреса емітента  05529219@scua.com
Повідомлення розміщено на сторінці  http://www.stockmarket.gov.ua 

12.06.2017 р. 
Вид особливої інформації  Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – svoboda.pat.ua
2. Текст повідомлення

Наглядовою радою ПРАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА» від 08.06.2017 
року, прийнято рішення: 

 у зв’язку із смертю достроково припинити повноваження Голови Пра-
ління Видобори Володимира Деонисовича (фізична особа не надавала 
згоди на розкриття паспортних даних), особа володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента – 3,69%; обіймав дану посаду з 30.04.2016р. по 
05.06.2017р.

 призначити на посаду Голови Праління Видобору Сергія Володими-
ровича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), 
посадову особу призначено строком на 5 років, особа володіє часткою в 
статутному капіталі емітента – 2,52%. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх 5 років: Директор.

Посадові особи не мають непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством Голова правління ___________ видобора С.в.

м.п.             12.06.2017р.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР»
2. Код за ЄДРПОУ: 33719849
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1007 А
4. Міжміський код, телефон та факс: +380443915490, +380443915490
5. Електронна поштова адреса: office@evrovubor.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.evrovubor.pat.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 Наглядової ради ПрАТ «СК «ЄВРОПЕЙСКИЙ ВИБІР» (про-
токол від 12.06.2017 року №1) з 12 червня 2017 року призначено на посаду 
Головного бухгалтера Верболоз Єлізавету Миколаївну (згоди про розкрит-
тя паспортних даних не надала). Наказ по Товариству від 12.06.2017 року 
№ 5 о/с. Останні 5 років займала посаду бухгалтера, головного бухгалтера. 
Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має

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

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

2. директор  лесик П.в.
12.06.2017

ПриваТНе аКцІоНерНе ТовариСТво 
«СТраХова КоМПаНІя «ЄвроПейСЬКий виБІр»

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 аКцiоНерНе 
ТовариСТво "СТраХова 
КоМПаНiя "алЬфа 
СТраХУваННя"

2. Код за ЄДРПОУ 30968986
3. Місцезнаходження 02160, м. Київ, проспект Соборностi, 19
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 499 77 61 044 499 77 60

5. Електронна поштова 
адреса

ashevkoplyas@alfaic.ua

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

www.alfaic.ua

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

ii. Текст повідомлення
Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАН-

НЯ» (Протокол №04 вiд 08.06.2017 р.) вiдбулися наступнi змiни складу 
посадових осiб:

Достроково припинено повноваження Члена Правлiння ПрАТ «СК 
«АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» Лотоцької Свiтлани Вiкторiвни. Посадова особа 
перебувала на посадi Члена Правлiння – 11 мiсяцiв. 

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 Мисник Геннадiй Павлович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 09.06.2017

(дата)

особлива інформація ПриваТНоГо аКцІоНерНо-
Го ТовариСТва «КиївСЬКий Завод еКСПе-
риМеНТалЬНиХ КоНСТрУКцІй». код за ЄДРПОУ 
00109339, місцезнаходження: м. Київ, вул. Алма–Атинська, 8;  
тел. (044) 5669741;

Email: kzek@ukr.net; сайт емітента: kzek.kiev.ua. відомості про змі-
ну типу акціонерного товариства. 

Відповідно до Рішення, прийнятого річними Загальними зборами акці-

онерів Публічного акціонерного товариства «Київський завод експери-
ментальних конструкцій» 27.04.2017 року, змінено тип та назву акціонер-
ного товариства. Повне найменування акціонерного товариства до зміни: 
Публічне акціонерне товариство «Київський завод експериментальних 
конструкцій»; Повне найменування акціонерного товариства після 
зміни: Приватне акціонерне товариство «Київський завод експери-
ментальних конструкцій». Дата прийняття рішення: 27.04.2017року; 
Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну 
особу, що містяться в ЄДР: 09.06.2017року..

ТрофиМеНКо володиМир вСеволодович
Повідомлення про намір придбання значного пакета акцій 

Відповідно до вимог статті 64 Закону України «Про акціонерні това-
риства», повідомляю про свій намір придбати значний пакет акцій ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МУЛЬТІПЛЕКС
ХОЛДИНГ» (Україна, 01021, м.Київ, вул.Інститутська, буд.28, код за 

ЄДРПОУ 32850366, далі – Товариство, ПАТ «МУЛЬТІПЛЕКС
ХОЛДИНГ»), який за наслідками такого придбання становитиме 10 і 
більше відсотків простих іменних акцій Товариства.

На даний час мені належить 0 (нуль) штук простих іменних акцій 
ПАТ «МУЛЬТІПЛЕКСХОЛДИНГ». Я маю намір придбати 43 000 001 
(сорок три мільйони одна) штук простих іменних акцій Товариства.

ПУБлІчНе аКцІоНерНе ТовариСТво «МУлЬТІПлеКС-ХолдиНГ»
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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: ПУБлІчНе аКцІоНерНе 
ТовариСТво «ТаСКоМБаНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 09806443
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, б. 30
4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 3932555
5. Електронна поштова адреса: a.karelin@tascombank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.tascombank.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: прийняття 
рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 від-
сотків статутного капіталу.

ii. Текст повідомлення
Рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 09.06.2017р. при-

йнято рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує  
10 відсотків статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК».

Вид, тип, кількість та сума цінних паперів – 100 000 (Сто тисяч) іменних 
відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій серії F номінальною вар-
тістю 1 000 (Одна тисяча) грн. кожна на суму 100 000 000 (Сто мільйонів) 
грн. Спосіб розміщення  публічне розміщення. Розміщення відбувається 
самостійно без залучення торговця цінними паперами через організатора 
торгівлі (фондову біржу).

Форма існування облігацій, що розміщуються – бездокументарна.
Переважне право на придбання облігацій акціонерам АТ «ТАСКОМ-

БАНК» або іншим особам не надається.
Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розмі-

щуються: право купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржо-
вому ринках цінних паперів; право на отримання номінальної вартості облі-
гацій при настанні строку їх погашення; право надати облігації емітенту для 
викупу відповідно до умов їх емісії; право на отримання відсоткового доходу 
у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій відповідно 
до умов їх емісії в кінці кожного відсоткового періоду; право на здійснення 
інших операцій, що не суперечать чинному законодавству; власники обліга-
цій не мають права брати участь в управління Емітентом.

Спосіб оплати цінних паперів – у грошовій формі в національній валюті 
України гривні.

Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отрима-
них коштів – кошти залучені від розміщення облігацій серії F використовувати-
муться за такими напрямами: на проведення кредитних операцій для юридич-
них та фізичних осіб – 90% від фактично залучених коштів; на проведення 
операцій з цінними паперами – 10% від фактично залучених коштів.

На дату прийняття рішення про розміщення цінних паперів співвідно-
шення суми облігацій АТ «ТАСКОМБАНК» серії F, на яку вони розміщують-
ся, до розміру статутного капіталу емітента складає 16,45%.

На дату прийняття рішення про розміщення цінних паперів співвідно-
шення загальної суми цінних паперів АТ «ТАСКОМБАНК», які знаходяться 
в обігу, до розміру статутного капіталу складає 132,89%.

Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що при-
йняв рішення про розміщення цінних паперів; відомості про кількість цінних 
паперів емітента, якими вони володіють: Голова Спостережної Ради, Член 
Спостережної Ради Тігіпко Сергій Леонідович, володіє 1 (однією) акцією  
АТ «ТАСКОМБАНК»; Член Спостережної Ради Попенко Сергій Павлович, 
володіє 13 (тринадцятьма) акціями АТ «ТАСКОМБАНК»; Член Спостереж-
ної Ради Ястремська Наталія Євгенівна, володіє 1 (однією) акцією АТ «ТАС-
КОМБАНК»; Член Спостережної Ради Никитенко Валентина Степанівна, 
акціями АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє, незалежний член Спостережної 
Ради АТ «ТАСКОМБАНК»; Член Спостережної Ради Максюта Анатолій Ар-
кадійович, акціями АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє, незалежний член Спо-
стережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

Емітент зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розмі-
щення облігацій, для формування та поповнення статутного капіталу, а та-
кож для покриття збитків від господарської діяльності.

Потенційними покупцями облігацій є юридичні та фізичні особи, рези-
денти та нерезиденти України.

Конвертація цінних паперів умовами публічного розміщення не перед-
бачена. 

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

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

2. Т.в.о. Голови Правління _______
(підпис)

К.В. Мелеш
(ініціали та прізвище керівника)

 М. П. 12.06.2017 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М.
ДНIПРО"

2. Код за ЄДРПОУ: 00373882
3. Місцезнаходження: 49051, м. Днiпро, вул. Журналiстiв, 11
4. Міжміський код та телефон, факс: 056 790-22-28 056 790-11-34
5. Електронна поштова адреса konstantin.marchenko@avk.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://dnkf.avk.ua/ua/shareholders/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М. ДНIПРО" прийняті наступні рiшення
(Протокол № 117 вiд 08.06.17 р.) :

- припинити повноваження Генерального директора та пiдписанта
ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М. ДНIПРО" Гаряжа Олега Iвано-
вича (паспорт ВВ 723736 виданий 11.03.1999 р. Кiровським РВ ДМУ УМВС
України в Донецькiй областi), звiльнивши його за угодою сторiн, на пiдста-

вi ч. 1 ст. 36 КЗпП України, з 09 червня 2017 року. Посадова особа не во-
лодiє часткою в статутному капiталi ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА
"АВК" М. ДНIПРО". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
садi: 4 роки та 11 мiсяцiв.

- призначити Авраменка Володимира Федоровича (паспорт СО 071492
виданий 02.03.1999 р. Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) на
посаду Генерального директора ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК"
М. ДНIПРО" з 10 червня 2017 року. Посадова особа володiє 77,8014 % ак-
цiй в статутному капiталi ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М.
ДНIПРО". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини не має. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти ро-
кiв: з 15.05.2009р. по 07.11.2014р. - генеральний директор ПРАТ "АВК", м.
Донецьк; з 08.11.2014р. по 09.06.2017р. - директор та генеральний дирек-
тор ТОВ "АВК КОНФЕКШIНЕРI", м. Київ. Строк, на який призначено поса-
дову особу: на 2 роки.

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

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

Генеральний директор  Авраменко Володимир Федорович
09.06.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості: 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"  

2. Код за ЄДРПОУ: 00954337; 
3. Місцезнаходження: 49033, м. Днiпро, проспект Богдана Хмельниць-

кого, буд. 122; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)789-98-48 (056)789-98-48 
5. Електронна поштова адреса: pat.rozovka@mails.dp.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://rozovka.pat.ua; 
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення 

08.06.2017 р. Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання
згоди на вчинення ПАТ "Розiвський елеватор" значного правочину, предме-
том якого є укладення договору позики з ТОВ "ОПТIМУСАГРО ТРЕЙД", на
загальну суму 10 100 000,00 грн. (десять мiльйонiв сто тисяч гривень 00
коп.). Вiдповiдно до п. 7.1 рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
(протокол № 2/2016 вiд 12.11.2016 року), Загальними зборами акцiонерiв
Товариства надане попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть
вчинятись Товариством у перiод з 12.11.2016 року по 11.11.2017 року, якщо
ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних право-
чинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк. Вартiсть активiв емiтента за дани-

ми останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк - 10 946 000 грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочи-
ну, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi за 2016 рiк складає 92,27%.

08.06.2017р. Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання
згоди на вчинення ПАТ "Розiвський елеватор" значного правочину, предме-
том якого є укладення договору Купiвлi-продажу незавершеного сiльсько-
господарського виробництва з С(Ф)Х "Скорпiон", на загальну суму 1 377
643,49 грн. (один мiльйон триста сiмдесят сiм тисяч шiстсот сорок три грив-
нi 49 коп.). Вiдповiдно до п. 7.1 рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства (протокол № 2/2016 вiд 12.11.2016 року), Загальними зборами акцi-
онерiв Товариства надане попереднє схвалення значних правочинiв, якi
можуть вчинятись Товариством у перiод з 12.11.2016 року по 11.11.2017
року, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом
даних правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товарис-
тва за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк. Вартiсть активiв емi-
тента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк - 10 946
000 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предме-
том правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi за 2016 рiк складає 12,59%.

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

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

Голова правління Конопатенко Максим Олегович 
09.06.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНС-
ТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ШХУНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 14310135
3. Місцезнаходження: 49023, м.Дніпро, проспект Мануйлівський, буд.1,

кімн.207
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)732-40-19
5. Електронна поштова адреса: info@schooner.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі  Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.schooner.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину: 08.06.2017р.   

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова ра-
да  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНС-

ТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ШХУНА" (код за ЄДРПОУ 14310135).
Предмет правочину: договір купівлі-продажу  частки у статутному капі-

талі.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину:  18 087

(тис.грн.).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 43 387 (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): 41,69%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 68 625 900 (шістдесят вісім мільй-
онів шістсот двадцять п'ять тисяч дев'ятсот) штук.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не
передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного
товариства: відсутні.

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

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

2. Директор Т.О.Ситник
09.06.2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Я, БЕЗРУК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, у  відповідності

до ст.64 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляю про намір
придбати пакет акцій, що становитиме більше 10% акцій Товариства, а са-
ме маю намір придбати  прості іменні акції ПАТ "СИСТЕМА", код 00226537
у кількості 1 772 358 шт. , що з урахуванням існуючих акцій Товариства скла-
датиме 18,85% статутного  капіталу. Володію простими іменними акціями
Товариства у кількості 407 642 шт.  Афілійованих осіб не маю.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Я, ЯРОВИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, у  відповід-

ності до ст.64 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляю
про намір придбати пакет акцій, що становитиме більше 10% акцій То-
вариства, а саме маю намір придбати  прості іменні акції ПАТ "СИСТЕ-
МА", код 00226537  у кількості 1 416 858 шт. , що складатиме 12,25%
статутного  капіталу. Акціями Товариства не володію. Афілійованих осіб
не маю. 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЧЕРВОНЕ РЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"

(далі - ПАТ "Червоне РП", Товариство) код за ЄДРПОУ:  00906930, міс-
цезнаходження: 41432, Сумська обл., Глухівський район, селище міського
типу Есмань, вул. Есманський шлях, будинок 40, повідомляє про прове-
дення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться "14" липня
2017 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: Україна,  41432, Сумська
обл., Глухівський район, селище міського типу Есмань, вул. Есманс-
ький шлях, будинок 40. Реєстрація акціонерів для участі у загальних збо-
рах здійснюватиметься "14" липня 2017 року з 10 год. 20 хв. до 10 год.
55хв. за місцем проведення зборів, а саме Україна,  41432, Сумська обл.,
Глухівський район, селище міського типу Есмань, вул.. Есманський шлях,
будинок 40. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який пос-
відчує особу, представникам акціонерів - документ, який посвідчує особу і
довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах
акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 10 липня 2017
року. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
1. Обрання членів лічильної комісії,  прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря  Загальних зборів акціонерів Товарис-

тва.
3. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення річних

Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту.
6. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
7. Звіт  та  висновки Ревізійної комісії Товариства,  прийняття рішення

за наслідками  розгляду  звіту.
8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
9. Затвердження угод та правочинів Товариства, укладених за період

між проведенням загальних  зборів Товариства.
10. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 
11. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків за 2016

рік.
12. Припинення повноважень виконавчого органу.
13. Прийняття рішення про ліквідацію акціонерного товариства, обран-

ня ліквідаційної комісії

14. Затвердження порядку ліквідації, порядку та строку заявлення кре-
диторами своїх вимог, порядку розподілу між акціонерами майна, що зали-
шається після задоволення вимог кредиторів.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОС-
ТІ (тис. грн.)

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у
письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України
"Про акціонерні товариства". Кожен акціонер має можливість ознайомити-
ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного у робочі дні з 10:00 год. до 17:00 год. за місцезнаходженням Това-
риства: Україна,  41432, Сумська обл., Глухівський район, селище міського
типу Есмань, вул. Есманський шлях, будинок 40, та в день проведення  за-
гальних зборів-також за місцем їх проведення. Посадова особа Товарис-
тва, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
-Голова правління Литвинчук Микола Федорович. Телефон для довідок:
(05444) 6-12-48. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://00906930.emitents.org/ 

Наглядова рада  ПАТ "Червоне РП"

Найменування показника
період 

Звітний
2016р.

Попередній
2015р.

Усього активів 190903,1 190 999,3
Основні засоби 82,2 788,8
Довгострокові фінансові інвестиції 175 000 175 000
Запаси 1 10,9
Сумарна дебіторська заборгованість 789,2 176,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 29,1 12,7
Нерозподілений прибуток 815,9 718,5
Власний капітал 190895,9 190993,3
Статутний капітал 190 314,80 190  314,8
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання  7,2 6
Чистий прибуток (збиток) -97,4 -382,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 761251041 761251041
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом року 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 4

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ
БЮРО "ШХУНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 14310135
3. Місцезнаходження: 49023, м.Дніпро, проспект Мануйлівський, буд.1,

кімн. 207
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)732-40-19
5. Електронна поштова адреса: info@schooner.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі  Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.schooner.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину: 08.06.2017р.   

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова ра-

да  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНС-
ТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ШХУНА" (код за ЄДРПОУ 14310135).

Предмет правочину:  договір купівлі-продажу  цінних паперів .
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину:  18 706

(тис.грн.).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 43 387 (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): 43,11%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 68 625 900 (шістдесят вісім мільй-
онів  шістсот двадцять п'ять тисяч дев'ятсот) штук.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не
передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного
товариства: відсутні.

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

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

2. Директор Т.О.Ситник 09.06.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
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 використовується

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)
09.06.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме: ук-
ладення iпотечного договору в якостi забезпечення виконання зобов'язань
Банку за договором про надання мiжбанкiвського кредиту №

14456/170602/EUR вiд 02.06.2017, вiдповiдно до якого в iпотеку ПАТ "БАНК
IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" передається належне ПАТ "КБ "ЗЕ-
МЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" на правi власностi нерухоме майно, а саме: нежитло-
ва будiвля, кафе, яке знаходиться за адресою: Днiпропетровська область,
мiсто Днiпро, вулиця Роторна, будинок № 10, загальною площею - 514,7
кв.м., заставною вартiстю 34 986 647,00 грн. Ринкова вартiсть майна або
послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавс-
тва, становить 34 986 647,00 грн.

Вартiсть активiв 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 фiнансо-
вої звiтностi (у вiдсотках) складає 15,95 %.

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

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

2. Найменування посади  
Голова Правління Петренко Олександр Федорович 

12.06.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ
Я, МОТЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, у

відповідності до ст.64 Закону України «Про акціонерні товариства»
повідомляю про намір придбати пакет акцій, що становитиме більше
10% акцій Товариства, а саме маю намір придбати  прості іменні акції
ПАТ «СИСТЕМА», код 00226537  у кількості 2 180 000 шт. , що
складатиме 18,85% статутного  капіталу. Акціями Товариства не
володію. Афілійованих осіб не маю. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" 

(далі - Товариство) код ЄДРПОУ 00447729, місцезнаходження якого:
29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Кооперативна,
будинок 3 (надалі Товариство) повідомляє про проведення позачергових
загальних зборів акціонерів (надалі Збори), які у відповідності до інтере-
сів Товариства скликаються в порядку передбаченому п.5 ст.47 Закону Ук-
раїни "Про акціонерні товариства". Збори відбудуться "29" червня 2017
року о 16:20 годині за адресою місцезнаходження Товариства 29000,
Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Кооперативна,
будинок 3 в актовому залі (3-й поверх адмінбудівлі, кімната №1). Ре-
єстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватися "29"
червня 2017 року з 16:00 до 16:15 години за місцем проведення Зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:
"22" червня 2017 року.

Порядок денний
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових за-

гальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повнова-
жень членів лічильної комісії, затвердження регламенту.

3. Про затвердження договорів, укладених Товариством з ПрАТ
"ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" та ПАТ "СБЕРБАНК" у 2013-2016 ро-
ці.

4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які

можуть вчинятися Товариством з ПАТ "СБЕРБАНК" до проведення нас-
тупних річних загальних зборів акціонерів та їх сукупної граничної вартос-
ті, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істот-
них умов та особи, на яку буде покладено обов'язок їх укладення та під-
писання.

5. Про звернення до фінансових поручителів з проханням щодо вне-
сення змін до Договорів поруки, що  укладені з ПАТ "СБЕРБАНК" в якості
забезпечення зобов'язань ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" (код
ЄДРПОУ 00447729) за Договором про відкриття кредитної лінії №10-
В/13/42/КЛ-КБ від 20 червня 2013 року у зв'язку зі змінами умов фінансу-
вання.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень
щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів:
http://00447729.smida.gov.ua/. З документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери можуть ознайомитись
за місцезнаходженням Товариства за адресою: м.Хмельницький, вул.Ко-
оперативна, 3 (2-й поверх адмінбудівлі, кабінет № 3 (бухгалтерія)) у робо-
чі дні у робочий час, а також в день Зборів в місці проведення Зборів до
закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою, відповідальною за
порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор ПрАТ
"ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" Сакін Сергій Олександрович. Для
участі у Зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифікують
особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акціоне-
рів) у Зборах.

НАГЛЯДОВА РАДА

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ
БЮРО "ШХУНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 14310135
3. Місцезнаходження: 49023, м.Дніпро, проспект Мануйлівський, буд.1,

кімн. 207
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)732-40-19
5. Електронна поштова адреса: info@schooner.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі  Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.schooner.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину: 08.06.2017р.   

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова ра-

да  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНС-
ТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ШХУНА" (код за ЄДРПОУ 14310135).

Предмет правочину:  договір купівлі-продажу  цінних паперів .
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину:  18 706

(тис.грн.).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 43 387 (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): 43,11%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 68 625 900 (шістдесят вісім мільй-
онів  шістсот двадцять п'ять тисяч дев'ятсот) штук.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не
передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного
товариства: відсутні.

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

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

2. Директор Т.О.Ситник 09.06.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
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 використовується

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)
09.06.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме: ук-
ладення iпотечного договору в якостi забезпечення виконання зобов'язань
Банку за договором про надання мiжбанкiвського кредиту №

14456/170602/EUR вiд 02.06.2017, вiдповiдно до якого в iпотеку ПАТ "БАНК
IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" передається належне ПАТ "КБ "ЗЕ-
МЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" на правi власностi нерухоме майно, а саме: нежитло-
ва будiвля, кафе, яке знаходиться за адресою: Днiпропетровська область,
мiсто Днiпро, вулиця Роторна, будинок № 10, загальною площею - 514,7
кв.м., заставною вартiстю 34 986 647,00 грн. Ринкова вартiсть майна або
послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавс-
тва, становить 34 986 647,00 грн.

Вартiсть активiв 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 фiнансо-
вої звiтностi (у вiдсотках) складає 15,95 %.

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

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

2. Найменування посади  
Голова Правління Петренко Олександр Федорович 

12.06.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ
Я, МОТЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, у

відповідності до ст.64 Закону України «Про акціонерні товариства»
повідомляю про намір придбати пакет акцій, що становитиме більше
10% акцій Товариства, а саме маю намір придбати  прості іменні акції
ПАТ «СИСТЕМА», код 00226537  у кількості 2 180 000 шт. , що
складатиме 18,85% статутного  капіталу. Акціями Товариства не
володію. Афілійованих осіб не маю. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" 

(далі - Товариство) код ЄДРПОУ 00447729, місцезнаходження якого:
29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Кооперативна,
будинок 3 (надалі Товариство) повідомляє про проведення позачергових
загальних зборів акціонерів (надалі Збори), які у відповідності до інтере-
сів Товариства скликаються в порядку передбаченому п.5 ст.47 Закону Ук-
раїни "Про акціонерні товариства". Збори відбудуться "29" червня 2017
року о 16:20 годині за адресою місцезнаходження Товариства 29000,
Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Кооперативна,
будинок 3 в актовому залі (3-й поверх адмінбудівлі, кімната №1). Ре-
єстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватися "29"
червня 2017 року з 16:00 до 16:15 години за місцем проведення Зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:
"22" червня 2017 року.

Порядок денний
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових за-

гальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повнова-
жень членів лічильної комісії, затвердження регламенту.

3. Про затвердження договорів, укладених Товариством з ПрАТ
"ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" та ПАТ "СБЕРБАНК" у 2013-2016 ро-
ці.

4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які

можуть вчинятися Товариством з ПАТ "СБЕРБАНК" до проведення нас-
тупних річних загальних зборів акціонерів та їх сукупної граничної вартос-
ті, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істот-
них умов та особи, на яку буде покладено обов'язок їх укладення та під-
писання.

5. Про звернення до фінансових поручителів з проханням щодо вне-
сення змін до Договорів поруки, що  укладені з ПАТ "СБЕРБАНК" в якості
забезпечення зобов'язань ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" (код
ЄДРПОУ 00447729) за Договором про відкриття кредитної лінії №10-
В/13/42/КЛ-КБ від 20 червня 2013 року у зв'язку зі змінами умов фінансу-
вання.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень
щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів:
http://00447729.smida.gov.ua/. З документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери можуть ознайомитись
за місцезнаходженням Товариства за адресою: м.Хмельницький, вул.Ко-
оперативна, 3 (2-й поверх адмінбудівлі, кабінет № 3 (бухгалтерія)) у робо-
чі дні у робочий час, а також в день Зборів в місці проведення Зборів до
закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою, відповідальною за
порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор ПрАТ
"ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" Сакін Сергій Олександрович. Для
участі у Зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифікують
особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акціоне-
рів) у Зборах.

НАГЛЯДОВА РАДА

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

(044) 4983815
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЧЕРВОНЕ РЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"

(далі - ПАТ "Червоне РП", Товариство) код за ЄДРПОУ:  00906930, міс-
цезнаходження: 41432, Сумська обл., Глухівський район, селище міського
типу Есмань, вул. Есманський шлях, будинок 40, повідомляє про прове-
дення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться "14" липня
2017 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: Україна,  41432, Сумська
обл., Глухівський район, селище міського типу Есмань, вул. Есманс-
ький шлях, будинок 40. Реєстрація акціонерів для участі у загальних збо-
рах здійснюватиметься "14" липня 2017 року з 10 год. 20 хв. до 10 год.
55хв. за місцем проведення зборів, а саме Україна,  41432, Сумська обл.,
Глухівський район, селище міського типу Есмань, вул.. Есманський шлях,
будинок 40. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який пос-
відчує особу, представникам акціонерів - документ, який посвідчує особу і
довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах
акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 10 липня 2017
року. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
1. Обрання членів лічильної комісії,  прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря  Загальних зборів акціонерів Товарис-

тва.
3. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення річних

Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту.
6. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
7. Звіт  та  висновки Ревізійної комісії Товариства,  прийняття рішення

за наслідками  розгляду  звіту.
8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
9. Затвердження угод та правочинів Товариства, укладених за період

між проведенням загальних  зборів Товариства.
10. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 
11. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків за 2016

рік.
12. Припинення повноважень виконавчого органу.
13. Прийняття рішення про ліквідацію акціонерного товариства, обран-

ня ліквідаційної комісії

14. Затвердження порядку ліквідації, порядку та строку заявлення кре-
диторами своїх вимог, порядку розподілу між акціонерами майна, що зали-
шається після задоволення вимог кредиторів.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОС-
ТІ (тис. грн.)

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у
письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України
"Про акціонерні товариства". Кожен акціонер має можливість ознайомити-
ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного у робочі дні з 10:00 год. до 17:00 год. за місцезнаходженням Това-
риства: Україна,  41432, Сумська обл., Глухівський район, селище міського
типу Есмань, вул. Есманський шлях, будинок 40, та в день проведення  за-
гальних зборів-також за місцем їх проведення. Посадова особа Товарис-
тва, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
-Голова правління Литвинчук Микола Федорович. Телефон для довідок:
(05444) 6-12-48. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://00906930.emitents.org/ 

Наглядова рада  ПАТ "Червоне РП"

Найменування показника
період 

Звітний
2016р.

Попередній
2015р.

Усього активів 190903,1 190 999,3
Основні засоби 82,2 788,8
Довгострокові фінансові інвестиції 175 000 175 000
Запаси 1 10,9
Сумарна дебіторська заборгованість 789,2 176,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 29,1 12,7
Нерозподілений прибуток 815,9 718,5
Власний капітал 190895,9 190993,3
Статутний капітал 190 314,80 190  314,8
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання  7,2 6
Чистий прибуток (збиток) -97,4 -382,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 761251041 761251041
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом року 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 4

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ
БЮРО "ШХУНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 14310135
3. Місцезнаходження: 49023, м.Дніпро, проспект Мануйлівський, буд.1,

кімн. 207
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)732-40-19
5. Електронна поштова адреса: info@schooner.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі  Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.schooner.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину: 08.06.2017р.   

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова ра-

да  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНС-
ТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ШХУНА" (код за ЄДРПОУ 14310135).

Предмет правочину:  договір купівлі-продажу  цінних паперів .
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину:  18 706

(тис.грн.).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 43 387 (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): 43,11%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 68 625 900 (шістдесят вісім мільй-
онів  шістсот двадцять п'ять тисяч дев'ятсот) штук.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не
передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного
товариства: відсутні.

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

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

2. Директор Т.О.Ситник 09.06.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
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 використовується

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)
09.06.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме: ук-
ладення iпотечного договору в якостi забезпечення виконання зобов'язань
Банку за договором про надання мiжбанкiвського кредиту №

14456/170602/EUR вiд 02.06.2017, вiдповiдно до якого в iпотеку ПАТ "БАНК
IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" передається належне ПАТ "КБ "ЗЕ-
МЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" на правi власностi нерухоме майно, а саме: нежитло-
ва будiвля, кафе, яке знаходиться за адресою: Днiпропетровська область,
мiсто Днiпро, вулиця Роторна, будинок № 10, загальною площею - 514,7
кв.м., заставною вартiстю 34 986 647,00 грн. Ринкова вартiсть майна або
послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавс-
тва, становить 34 986 647,00 грн.

Вартiсть активiв 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 фiнансо-
вої звiтностi (у вiдсотках) складає 15,95 %.

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

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

2. Найменування посади  
Голова Правління Петренко Олександр Федорович 

12.06.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ
Я, МОТЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, у

відповідності до ст.64 Закону України «Про акціонерні товариства»
повідомляю про намір придбати пакет акцій, що становитиме більше
10% акцій Товариства, а саме маю намір придбати  прості іменні акції
ПАТ «СИСТЕМА», код 00226537  у кількості 2 180 000 шт. , що
складатиме 18,85% статутного  капіталу. Акціями Товариства не
володію. Афілійованих осіб не маю. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" 

(далі - Товариство) код ЄДРПОУ 00447729, місцезнаходження якого:
29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Кооперативна,
будинок 3 (надалі Товариство) повідомляє про проведення позачергових
загальних зборів акціонерів (надалі Збори), які у відповідності до інтере-
сів Товариства скликаються в порядку передбаченому п.5 ст.47 Закону Ук-
раїни "Про акціонерні товариства". Збори відбудуться "29" червня 2017
року о 16:20 годині за адресою місцезнаходження Товариства 29000,
Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Кооперативна,
будинок 3 в актовому залі (3-й поверх адмінбудівлі, кімната №1). Ре-
єстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватися "29"
червня 2017 року з 16:00 до 16:15 години за місцем проведення Зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:
"22" червня 2017 року.

Порядок денний
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових за-

гальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повнова-
жень членів лічильної комісії, затвердження регламенту.

3. Про затвердження договорів, укладених Товариством з ПрАТ
"ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" та ПАТ "СБЕРБАНК" у 2013-2016 ро-
ці.

4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які

можуть вчинятися Товариством з ПАТ "СБЕРБАНК" до проведення нас-
тупних річних загальних зборів акціонерів та їх сукупної граничної вартос-
ті, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істот-
них умов та особи, на яку буде покладено обов'язок їх укладення та під-
писання.

5. Про звернення до фінансових поручителів з проханням щодо вне-
сення змін до Договорів поруки, що  укладені з ПАТ "СБЕРБАНК" в якості
забезпечення зобов'язань ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" (код
ЄДРПОУ 00447729) за Договором про відкриття кредитної лінії №10-
В/13/42/КЛ-КБ від 20 червня 2013 року у зв'язку зі змінами умов фінансу-
вання.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень
щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів:
http://00447729.smida.gov.ua/. З документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери можуть ознайомитись
за місцезнаходженням Товариства за адресою: м.Хмельницький, вул.Ко-
оперативна, 3 (2-й поверх адмінбудівлі, кабінет № 3 (бухгалтерія)) у робо-
чі дні у робочий час, а також в день Зборів в місці проведення Зборів до
закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою, відповідальною за
порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор ПрАТ
"ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" Сакін Сергій Олександрович. Для
участі у Зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифікують
особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акціоне-
рів) у Зборах.

НАГЛЯДОВА РАДА

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ
БЮРО "ШХУНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 14310135
3. Місцезнаходження: 49023, м.Дніпро, проспект Мануйлівський, буд.1,

кімн. 207
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)732-40-19
5. Електронна поштова адреса: info@schooner.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі  Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.schooner.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину: 08.06.2017р.   

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова ра-

да  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНС-
ТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ШХУНА" (код за ЄДРПОУ 14310135).

Предмет правочину:  договір купівлі-продажу  цінних паперів .
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину:  18 706

(тис.грн.).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 43 387 (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): 43,11%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 68 625 900 (шістдесят вісім мільй-
онів  шістсот двадцять п'ять тисяч дев'ятсот) штук.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не
передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного
товариства: відсутні.

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

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

2. Директор Т.О.Ситник 09.06.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
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 використовується

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)
09.06.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме: ук-
ладення iпотечного договору в якостi забезпечення виконання зобов'язань
Банку за договором про надання мiжбанкiвського кредиту №

14456/170602/EUR вiд 02.06.2017, вiдповiдно до якого в iпотеку ПАТ "БАНК
IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" передається належне ПАТ "КБ "ЗЕ-
МЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" на правi власностi нерухоме майно, а саме: нежитло-
ва будiвля, кафе, яке знаходиться за адресою: Днiпропетровська область,
мiсто Днiпро, вулиця Роторна, будинок № 10, загальною площею - 514,7
кв.м., заставною вартiстю 34 986 647,00 грн. Ринкова вартiсть майна або
послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавс-
тва, становить 34 986 647,00 грн.

Вартiсть активiв 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 фiнансо-
вої звiтностi (у вiдсотках) складає 15,95 %.

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

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

2. Найменування посади  
Голова Правління Петренко Олександр Федорович 

12.06.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ
Я, МОТЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, у

відповідності до ст.64 Закону України «Про акціонерні товариства»
повідомляю про намір придбати пакет акцій, що становитиме більше
10% акцій Товариства, а саме маю намір придбати  прості іменні акції
ПАТ «СИСТЕМА», код 00226537  у кількості 2 180 000 шт. , що
складатиме 18,85% статутного  капіталу. Акціями Товариства не
володію. Афілійованих осіб не маю. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" 

(далі - Товариство) код ЄДРПОУ 00447729, місцезнаходження якого:
29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Кооперативна,
будинок 3 (надалі Товариство) повідомляє про проведення позачергових
загальних зборів акціонерів (надалі Збори), які у відповідності до інтере-
сів Товариства скликаються в порядку передбаченому п.5 ст.47 Закону Ук-
раїни "Про акціонерні товариства". Збори відбудуться "29" червня 2017
року о 16:20 годині за адресою місцезнаходження Товариства 29000,
Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Кооперативна,
будинок 3 в актовому залі (3-й поверх адмінбудівлі, кімната №1). Ре-
єстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватися "29"
червня 2017 року з 16:00 до 16:15 години за місцем проведення Зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:
"22" червня 2017 року.

Порядок денний
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових за-

гальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повнова-
жень членів лічильної комісії, затвердження регламенту.

3. Про затвердження договорів, укладених Товариством з ПрАТ
"ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" та ПАТ "СБЕРБАНК" у 2013-2016 ро-
ці.

4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які

можуть вчинятися Товариством з ПАТ "СБЕРБАНК" до проведення нас-
тупних річних загальних зборів акціонерів та їх сукупної граничної вартос-
ті, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істот-
них умов та особи, на яку буде покладено обов'язок їх укладення та під-
писання.

5. Про звернення до фінансових поручителів з проханням щодо вне-
сення змін до Договорів поруки, що  укладені з ПАТ "СБЕРБАНК" в якості
забезпечення зобов'язань ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" (код
ЄДРПОУ 00447729) за Договором про відкриття кредитної лінії №10-
В/13/42/КЛ-КБ від 20 червня 2013 року у зв'язку зі змінами умов фінансу-
вання.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень
щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів:
http://00447729.smida.gov.ua/. З документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери можуть ознайомитись
за місцезнаходженням Товариства за адресою: м.Хмельницький, вул.Ко-
оперативна, 3 (2-й поверх адмінбудівлі, кабінет № 3 (бухгалтерія)) у робо-
чі дні у робочий час, а також в день Зборів в місці проведення Зборів до
закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою, відповідальною за
порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор ПрАТ
"ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" Сакін Сергій Олександрович. Для
участі у Зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифікують
особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акціоне-
рів) у Зборах.

НАГЛЯДОВА РАДА

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

тю) емітента
i. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: ПриваТНе аКцІо-
НерНе ТовариСТво «МІСЬКІ ІНвеСТицІї»

1.2.Організаційноправова форма емітента: Приватне акціонерне 
товариство

1.3. Код за ЄДРПОУ: 32587736
1.4. Місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 45
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 5854101, 

(044) 5854101
1.6. Електронна поштова адреса: misk_invest@securitycb.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: misinvest.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу по-

садових осіб.
ii. Текст повідомлення

12.06.2017 року рішенням Генерального директора ПрАТ «МІСЬКІ 
ІНВЕСТИЦІЇ» (Наказ №10 від 12 червня 2017 року) звільнено з поса-
ди Головного бухгалтера ПрАТ «МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» 14.06.2017р. за 
угодою сторін Шведову Галину Анатоліївну (паспорт серії СВ  
№ 384891, виданий Комунарським РВ Запорізького МУ УМВС України 
в Запорізькій обл., 07 червня 2001 р.). Звільнення посадової особи за 
угодою сторін виконано на підставі заяви Шведової Г.А, Наказу №10 
від 12.06.2017р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; 
обіймала дану посаду 1 рік 1 місяць 19 днів. Непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої осо-
би на дану посаду нікого не було призначено.

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

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

Генеральний директор Г.а. Нагаєвська, 12.06.2017р. 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

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

1.1.Повне найменування емітента  ПУБлІчНе аКцІоНер-
Не ТовариСТво «УКрелеКТроаПараТ» 
1.2.Організаційноправова форма емітента: публічне акціонерне това-
риство 1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00213440  
1.4. Місце знаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. В.Чорновола, 
буд.120 1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента: (0382)788494, 
(0382)746736 1.6.Електронна поштова адреса емітента:  
urist.uea@gmail.com 1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації: www.uea.
com.ua. 1.8.Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішен-
ня про надання згоди на вчинення значних правочинів.

2. Текст повідомлення 
Наглядова Рада ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» протокол № 7 вiд 

12 червня 2017 р. надала згоду на вчинення значного правочину мiж ПАТ 
«УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» та ПАТ «НОВОЛИПЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
КОМБIНАТ» (РФ, м. Липецьк).

Предметом договору є поставка на пiдприємство електротехнiчної 
сталi на загальну суму 50 340 000,00 ( п’ятдесят мiльйонiв триста сорок 
тисяч) рос. руб. з термiном дiї до 31.12.2017 р. за контрактом № 293/804
17334 вiд 29.05.2017 року мiж ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» та ПАТ «НО-
ВОЛИПЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ» (РФ, м. Липецьк).

По курсу НБУ на 12.06.2017 року ( 0,45831 ) сума договору складає  
23 071,325 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 202267 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi поставки на пiдприємство 
електротехнiчної сталi, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає у 
вiдсотках 11,41 %.

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

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

Голова Правління ПаТ «УКрелеКТроаПараТ» Косковецька Є.С.
М.П. 12.06.2017р.
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПриваТНе аКцІоНерНе 

ТовариСТво «доСлІдНе КоНСТрУКТорСЬКо-
ТеХНолоГІчНе БЮро ТеПлоеНерГеТичНоГо 
ПриладоБУдУваННя». 2. Код за ЄДРПОУ: 24742580. 3. Міс-
цезнаходження: 03057, м. Київ, Желябова, 2А. 4. Міжміський код, телефон 
та факс: (044) 4563826, 4569282. 5. Електронна поштова адреса: 
n.e.lazarenko@gmail.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації: 24742580.
infosite.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб 

прийнято Наглядовою радою товариства 08.06.2017 р. Зміни у персо-
нальному складі посадових осіб зумовлені погіршенням стану здоров'я 
Голови НР. Посадова особа Дадеко Людмила Іванівна, яка займала по-
саду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 10,5%. Володiє пакетом акцій емітен-
та у розмірі 133875 грн. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: 6 років 8 місяців. 

Посадова особа Ковальчук Андрій В'ячеславович, обраний на поса-
ду Голова Наглядової Ради. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 3%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 38250 грн. Строк, 
на який призначено особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: Директор ТОВ. Розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі: 30 акцій. Посадова особа є акціонером товари-
ства та не являється представником акціонера або групи акціонерів та 
не є незалежним директором. Посадові особи не надали згоди на роз-
криття паспортних даних. Посадові особи непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немають.

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

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

2. директор  Гончаров Борис васильович

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

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

1. Повне найменування емітента: ПриваТНе аКцІоНерНе 
ТовариСТво «ІНЖеНерНо - ТеХНІчНий цеНТр 
«ІНТеХцеНТр»

2. Код за ЄДРПОУ: 21547004
3. Місцезнаходження: 04073 м.Київ, вул.Сирецька буд.28/2
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 468 10 33, (044) 468 10 33
5. Електронна поштова адреса: 261057@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://intehcentr.infosite.com.ua/
stockmarketSpecInfos/5120

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу акці-
онерного товариства

ІІ. Текст Повідомлення 
10.04.2017р. черговими загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНЖЕНЕРНОТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ІНТЕХ-
ЦЕНТР» було прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства.

Дата прийняття рішення: 10.04.2017р.
Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповід-

не рішення: загальні збори.
Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридич-

ну особу, що містяться в ЄДР: 07.06.2017р.
Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНЖЕНЕРНОТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ІНТЕХ-
ЦЕНТР».

Повне найменування акціонерного товариства після зміни:ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНЖЕНЕРНО  ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ІН-
ТЕХЦЕНТР».

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

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

2. Генеральний директор  Мишковський о.М.
08.06.2017

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБлiчНе аКцiоНерНе 
ТовариСТво «УКраїНСЬКий ЗоНалЬНий 
НаУКово-доСлiдНий i ПроеКТНий iНСТиТУТ По 
цивiлЬНоМУ БУдiвНицТвУ» - ПаТ «КиївЗНдiеП»

2. Код за ЄДРПОУ: 01422826
3. Місцезнаходження: 01133 м. Київ, бул.Лесi Українки, 26
4. Міжміський код, телефон та факс: +380 (44) 2863672,  

+380 (44) 2863672
5. Електронна поштова адреса: zniiep@i.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://zndiep.com.ua/dodatkovo/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
08.06.2017р. т.в.о.директора Публiчного акцiонерного товариства 

«Український зональний науководослiдний i проектний iнститут по 
цивiльному будiвництву»  ПАТ «КиївЗНДIЕП» Гостіщев О. А. прийняв рі-
шення (наказ № 86К від 08.06.2017 р.) звільнити з посади головного бух-
галтера Бур'янову Ірину Іванівну (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано). Підстава такого рішення  заява Бур'янової І.І. Строк, протягом 
якого Бур'янова І. І. перебувала на посаді головного бухгалтера  з 
03.05.2017 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсот
ках) 0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Замість звільненої Бур'янової І. І. на посаду головного бухгалтера ні 
кого не було призначено.

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

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

2. Т.в.о. директора  Гостіщев о. а.
12.06.2017

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПриваТНе аКцІоНерНе 

ТовариСТво 
"рІвНеаЗоТ"

2. Код за ЄДРПОУ 05607824
3. Місцезнаходження 33017 м. Рівне17 д/н
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0362) 618376 (0362) 618376

5. Електронна поштова 
адреса

corpsekretar@azot.rv.ua

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

http://www.azot.rv.ua/aktsioneram/
osoblyvainformatsiiatovarystva1

7. Вид особливої інформації

ii. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення – 26.05.2017 року; Найменування уповнова-

женого органу емітента, що прийняв відповідне рішення – річні Загальні 
збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ
АЗОТ»; Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в ЄДР – 08.06.2017 року; Повне наймену-
вання акціонерного товариства до зміни  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «РІВНЕАЗОТ»; Повне найменування акціонерного товариства 
після зміни  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАЗОТ».

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 Власюк Микола Максимович
Перший заступник директора 
з економіки та фінансів

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 2017.06.08
(дата)
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ПриваТНе аКцІоНерНе ТовариСТво «КалУСЬКе 
авТоТраНСПорТНе ПІдПриЄМСТво»

77303, ІваноФранківська обл., м.Калуш, вул. Глібова, 52
Повідомляємо про проведення в порядку визначеному ч.5 ст.47 Закону 

України «Про акціонерні товариства» позачергових загальних зборів акціо-
нерів, що відбудуться 29.06.2017 року о 14.00 год. за адресою: Івано-
франківська обл., м.Калуш, вул. Глібова, 52 (актовий зал). Реєстрація 
учасників зборів буде проводитись в день проведення зборів з 13.00 до 
13.50 год. за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах: 22.06.2017р. Для участі 
у зборах необхідно мати при собі паспорт (чи інший документ, який дає 
змогу ідентифікувати особу), а в разі участі представника – також доку-
мент, що підтверджує повноваження представника на участь у зборах.

Порядок денний.
1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів та обрання 

членів лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради, звіту Директора за 2016р.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
4. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
5. Про внесення змін та затвердження статуту Товариства.
Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://katp.if.ua/ 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні в робочий час 
за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення загальних зборів 
 у місці їх проведення. Документи для ознайомлення надаються у паперо-
вому вигляді. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами,  Директор Товариства Стасюк І.В. Тел.для до-
відок: (03472) 66575.

основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)

Найменування показника Період
2015 2016

Усього активів 1603 1600
Основні засоби (залишкова вартість) 1434 1380
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 30 36
Сумарна дебіторська заборгованість 134 69
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 10
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(4809) (4808)

Власний капітал 706 707
Статутний капітал 854 854
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов'язання 847 893
Чистий прибуток (збиток) 30 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 417 000 3 417 000
Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

165 148

ПУБлiчНе аКцiоНерНе ТовариСТво 
«НафТоХiМiК ПриКарПаТТя»

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 "НАФТОХIМIК 
ПРИКАРПАТТЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 00152230
3. Місцезнаходження 78400, м. Надвiрна, Майданська, 5
4. Міжміський код, телефон та факс 0342 501811, 501830 501844
5. Електронна поштова адреса GavrylyukIR@nnpz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

nnpz.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
У вiдповiдностi з Статутом Товариства пункт 9.3.2. Правлiння Товари-

ства складається з 7ми посадових осiб (членiв) якi обираються Наглядо-
вою радою Товариства термiном на 5 (п'ять) рокiв. Сьогоднi дiючий склад 
Правлiння нараховує шiсть членiв. Враховуючи наявнiсть вакантної посади 
члена Правлiння, Нагладова рада у вiдповiдностi з Статутом (пункт 9.2.3. 
(8) обрала з 12 червня 2017 року на посаду члена Првлiння  Шулiмa Олек-
сандра Олександровича, протокол НР вiд 12 червня 2017 року. Шулiм О.О. 
працює в Товариствi з 09 липня 2007 року з 01 березня2017 року  на посадi 
комерцiйного директора.

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 Юркевич Iгор Олександрович
Голоав Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 12.06.2017

(дата)

1. ПРАТ 2Й ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 6
2. ПРАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА» 12
3. ПРАТ АРТВАЙНЕРІ 9
4. БЕЗРУК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 15
5. ПРАТ ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАЦІЙНИЙ ЗАВОД 9
6. ПАТ ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ 3
7. ПАТ ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ 7
8. ПРАТ ДОСЛІДНЕ КОНСТРУКТОРСЬКОТЕХНОЛОГІЧНЕ 

БЮРО ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО  
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

18

9. ПРАТ ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ 10
10. ПРАТ ІНЖЕНЕРНО  ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ІНТЕХЦЕНТР» 18
11. ПРАТ КАЛУСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 19
12. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ РЕМОНТНОМЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
6

13. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 
КОНСТРУКЦІЙ 

12

14. ПРАТ КЛЕСІВСЬКА ПМК177 11
15. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 17
16. ПРАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО 15
17. ПРАТ КОТЛОМОНТАЖ 10
18. ПАТ ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 
8

19. ПРАТ ЛЬВІВЗООВЕТПОСТАЧПРОМ 4
20. ПАТ МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД 4
21. ПРАТ МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ 14
22. ПАТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 4
23. ПРАТ МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ 17
24. МОТЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 16
25. ПАТ МУЛЬТІПЛЕКСХОЛДИНГ 12

26. ПАТ НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ 19
27. ПРАТ ОДЕССІЛЬМАШ 11
28. ПРАТ ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР’ЄР 5
29. ПРАТ ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ  

ПІДПРИЄМСТВО
9

30. ПРАТ ПРИДУНАЙСЬКИЙ 13
31. ПРАТ ПРИДУНАЙСЬКИЙ 14
32. ПРАТ РИЖІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 5
33. ПРАТ РІВНЕАЗОТ 18
34. ПАТ РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 15
35. ПАТ РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД  

«ТРАКТОРОЗАПЧАСТИН»
10

36. ПРАТ СК «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР» 12
37. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВТОРИТЕТ» 11
38. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 9
39. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 12
40. ПРАТ СТРИЖАВСЬКИЙ КАР’ЄР 13
41. ПАТ ТАСКОМБАНК 13
42. ПРАТ ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГЗК 5
43. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ НАУКОВОДОСЛІДНИЙ І 

ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПО ЦИВІЛЬНОМУ 
БУДІВНИЦТВУ  ПАТ «КИЇВЗНДІЕП» 

18

44. ПАТ УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ 17
45. ПАТ ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД» 5
46. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА 16
47. ПАТ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ШХУНА» 15
48. ПАТ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ШХУНА» 17
49. ПАТ ЧЕРВОНЕ РЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16
50. ПАТ ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО 8
51. ЯРОВИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 15

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17109
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
12.06.2017 р. 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

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

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

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


