
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 13 червня 2017 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» щодо зупинення дії ліцензії» (реєстраційний № 6221 від 22.03.2017)

прийнято 
рішення

2. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасни-
ком) яких є держава» (реєстраційний № 6428 від 10.05.2017)

прийнято 
рішення

3. Щодо звіту пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонд «СТО-
ЛИЧНИЙ АЛЬЯНС» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ ФІНАНС»

прийнято 
рішення

4. Щодо звіту ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АВІОР» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«КОНТАДОР» 

прийнято 
рішення

5. Про затвердження Переліку документів, що мають бути подані ліцензіатом після відкликання 
банківської ліцензії, для подовження провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів) та порядку їх подання до Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку 

прийнято 
рішення

6. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів (Пайовий 
венчурний інвестиційний фонд «Capital Partners Real Estate Fund» недиверсифікованого виду 
закритого типу (код за ЄДРІСІ 233660) ТОВ «Компанія з управління активами «Старпром-
Капітал», …)

прийнято 
рішення

7. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів (ПАТ «Фінан-
сова компанія «Авангард», …)

прийнято 
рішення

8. Щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів та зупинення внесення змін 
до системи депозитарного обліку цінних паперів (ПрАТ Добротвірський завод «Буддеталь», …)

прийнято 
рішення

9. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товариства «МЕГА-
БАНК» 

прийнято 
рішення

10. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонерного 
товариства «ОКСІ БАНК» 

прийнято 
рішення
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ІНФоРмаЦІйНІ ПовІдомлеННя та 
НовиНи НКЦПФР

НКЦПФР повідомляє  
про дематеріалізацію

Центральним територіальним департаментом На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку на підставі розпорядження №83-КФ-ЗС від 
08.06.2017 року, згідно з пунктом 7 розділу І Порядку 
заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску 
(випусків) емісійних цінних паперів у зв`язку зі зміною 
найменування емітента та/або переведенням випуску 
цінних паперів у бездокументарну форму існування, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 08.06.2017 року 
№427, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 10.08.1998 року за № 802/23334, відповідно до до-
кументів, наданих ват «Завод «КваНт» (код за 
ЄДРПОУ: 14309866), замінено свідоцтво про реєстра-
цію випуску акцій 09 червня 2006 року, реєстраційний 
№687/10/1/98, видане управлінням ДКЦПФР в м. Киє-
ві та Київській області (дублікат свідоцтва про реє-
страцію випуску акцій, виданий 28.04.2016 року Цен-
тральним територіальним департаментом НКЦПФР), 
у зв’язку з забезпеченням існування іменних цінних 
паперів у бездокументарній формі; дата видачі замі-
неного свідоцтва – 8 червня 2017 року. 

НКЦПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту спільного інвестування 
та регулювання діяльності інституційних інвесторів, 
відповідно до пункту 5 розділу V Положення про по-
рядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів ін-
ституту спільного інвестування, затвердженого рі-
шенням Комісії від 30.07.2013 №1338, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.08.2013 за №1475/24007, рішення Комісії №417 
від 08.06.2017, звіту про досягнення мінімального об-
сягу активів Пайового недиверсифікованого закрито-
го інвестиційного фонду «ОТП Подвійний результат» 

(код ЄДРІСІ – 23200471) ТОВ «Компанія з управління 
активами «ОТП Капітал» (ІКЮО - 35290039), визнано 
Пайовий недиверсифікований закритий інвести-
ційний фонд «отП Подвійний результат» 
тов  «Компанія з управління активами «отП Капі-
тал» таким, що відповідає вимогам щодо мінімально-
го обсягу активів пайового фонду – розпорядження 
№ 0335-СІ від 09 червня 2017.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту спільного інвестування та 
регулювання діяльності інституційних інвесторів, від-
повідно до пункту 5 розділу V Положення про порядок 
розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту 
спільного інвестування, затвердженого рішенням Комі-
сії від 30.07.2013 №1338, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.08.2013 за №1475/24007, рі-
шення Комісії №416 від 08.06.2017, звіту про 
досягнення мінімального обсягу активів Закритого не-
диверсифікованого венчурного пайового інвестиційно-
го фонду «СІТІ КАПІТАЛ» (код ЄДРІСІ – 23300400) 
ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АТЛАН-
ТІС КАПІТАЛ» (ІКЮО - 38090420), визнано Закритий 
недиверсифікований венчурний пайовий інвести-
ційний фонд «СІтІ КаПІтал» тов «КомПаНІя З 
УПРавлІННя аКтивами «атлаНтІС КаПІтал» та-
ким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу 
активів пайового фонду – розпорядження № 0334-СІ 
від 09 червня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі 
рішення Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 
2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
№737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та відпо-
відно до документів, наданих Пат «КомПаНІя «ме-
талІСт» (місцезнаходження: вул. Плеханівська,  
буд. 92-А, м. Харків, 61001, код за ЄДРПОУ: 14091466) 

11. Щодо зупинення обігу акцій ПрАТ «Саратська пересувна механізована колона №6» (код 
ЄДРПОУ 00912066) 

прийнято 
рішення

12. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку на 2017 рік і Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на 2017 рік

прийнято 
рішення

13. Щодо внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
01.06.2017 № 409 (Щодо припинення (реорганізації) Центрального територіального департамен-
ту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку шляхом приєднання до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку)

прийнято 
рішення

14. Щодо внесення змін до рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 01.06.2017 № 410 (Щодо припинення (реорганізації) 
Західного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку в результаті реорганізації шляхом приєднання до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку)

прийнято 
рішення

15. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Приватного акціонерного товариства 
«ПРОМВИБУХ», що пропонуються для приватного розміщення 

прийнято 
рішення
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на зупинення обігу акцій у зв’язку з ліквідацією акціо-
нерного товариства, зупинено обіг акцій ПАТ «КОМ-
ПАНІЯ «МЕТАЛІСТ» – розпорядження №313-КФ-З 
від 13  червня 2017 року.

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

«15» 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, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, 
зі змінами, та відповідно до документів, наданих Пат  «Ін-
новаційні хіміко-фармацевтичні технології» (місцез-
находження: вул. Біологічна, 19, м. Харків, 61030, код за 
ЄДРПОУ: 05461579) на зупинення обігу акцій у зв’язку з 
перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг 
акцій ПАТ «Інноваційні хіміко-фармацевтичні техноло-
гії»  – розпорядження №314-КФ-З від 13 червня 
2017  року.

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

«15» червня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, пункту 4 глави 5 розділу 
ІІІ Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№171/24948, із змінами та доповненнями, та відповід-
но до документів, наданих тов «ГПІ-5», код за 
ЄДРПОУ: 35572722, місцезнаходження: 01133, м. Київ, 
бульвар Лесі Українки, 34, на зупинення обігу облігацій 
у зв`язку з продовженням строків обігу та погашення 
облігацій, зупинено обіг облігацій серії «А» ТОВ  «ГПІ-5», 
код за ЄДРПОУ: 35572722 – розпорядження  
№ 10-КФ-Зо-о від 14 червня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на облігації, та 
обмежується здійснення операцій у системі депозитар-
ного обліку з облігаціями цього випуску: 

«16» червня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту корпоративного управ-

ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі 
рішення Комісії від 24.10.2013 № 2484, згідно з пунк-
том 5 розділу І Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) 
про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних 
паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/
або переведенням випуску цінних паперів у бездоку-
ментарну форму існування, затвердженого рішенням 
Комісії від 23.04.2013 №736, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 22 травня 2013 року за 
№802/23334, відповідно до документів, наданих 
ват  «Завод «КваНт», 03022, м. Київ, вул. Трутен-
ка, 2, код за ЄДРПОУ: 14309866, на заміну свідоцтва 
про реєстрацію випуску простих іменних акцій у 
зв`язку з переведенням випуску цінних паперів у без-
документарну форму існування, видано ВАТ «ЗАВОД 
«КВАНТ», код за ЄДРПОУ: 14309866, свідоцтво про ре-
єстрацію випуску простих іменних акцій у зв`язку з пе-
реведенням випуску цінних паперів у бездокументарну 
форму існування розпорядження – № 83-КФ-ЗС від 
08 червня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі 
рішення Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі 
Вимоги Головного державного виконавця від 
12.05.2017 року № 20.1/44574662/3 (за вх.№16288 від 
01.06.2017) щодо виконання Постанови від 12.05.2017, 
винесеної при примусовому виконанні Виконавчого 
листа 815/7898/13-а від 25.04.2014, що видав Одесь-
кий окружний адміністративний суд; Постанови про 
заміну сторони виконавчого провадження від 
05.04.2017 ВП №44574662; Постанови про передачу 
виконавчого провадження від 05.04.2017 ВП 
№44574662, Постанови про прийняття виконавчого 
провадження від 12.05.2017 ВП №44574662, Ухвали 
Одеського окружного адміністративного суду від 
21.02.2017 року Справа №815/7898/13-а та Рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку 13.06.2017 № 444 «Щодо зупинення обігу акцій 
ПрАТ «Саратська пересувна механізована колона 
№6» (код ЄДРПОУ 00912066)», зупинено обіг акцій 
Прат «Саратська пересувна механізована колона 
№6» (код ЄДРПОУ: 00912066) — розпорядження 
№  315-КФ-З від 13 червня 2017 року. 

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

«15» червня 2017 року. 

14.06.2017 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.
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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 ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво 
"КиївеНеРГоРемоНт"

2. Код за ЄДРПОУ 00131328
3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, провулок Електрикiв, 15
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 207-83-90 (044) 425-84-50
5. Електронна поштова адреса ker@ker.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 

емітента

II. текст повідомлення
На пiдставi ч.1 ст.54 ЗУ «Про акцiонернi товариства», п.16.7 Статуту То-

вариства Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Нагля-
дової ради Товариства на засiданнi Наглядової ради Товариства iз числа 
обраних Вищим органом Товариства членiв Наглядової ради Товариства.

Брусова Олексiя Iллiча обрано на посаду Голови Наглядової ради То-
вариства рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 13 червня 2017 року 
(Протокол № 15/2017 вiд 13.06.2017 р.).

Брусов О.I. на посаду обраний строком на 3 (три) роки.
Розмiр пакета акцiй Товариства - 3,307912%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв:
з 15.04.2011 р. по 18.05.2016 р. - ПрАТ «Центр корпоративних рiшень», 

директор;
з 18.05.2016 р. по 25.11.2016 р. - ПрАТ «Центр корпоративних рiшень», 

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

директор. 
III. Підпис

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

2. Найменування посади Головачов Юрiй Миколайович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 13.06.2017
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «УКРПаПІРПРом»

2. Код за ЄДРПОУ : 16464888
3. Місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка,19
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 517-41-72, 517-64-10
5. Електронна поштова адреса емітента: papir@naverex.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації : 16464888.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. текст повідомлення

Рішення засідання Наглядової ради ПрАТ «Укрпапірпром» (протокол 
№ 2 від 12.06.2017р.):

1. Припинити повноваження правління ПАТ «Укрпапірпром» у повному 
складі.

2. Обрати Дирекцію ПрАТ «Укрпапірпром» у складі:
- Білоног Тарас Тарасович - в. о. Генерального директора ПрАТ «Укрпа-

пірпром», паспорт серія СК номер 500161, виданий Іванківським РВ ГУ 
МВС України в Київській обл. 03.03.1997р. Посадова особа була обрана  
в. о. Голови правління ПАТ «Укрпапірпром» з 29 грудня 2016р. (протокол 
Наглядової ради № 4 від 29.12.2016р). Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій у статутному капі-
талі товариства (0%). Протягом останніх 5 років працював заступником 
начальника управління в ПАТ «Легбанк». З 13.04.2016р. виконував 
обов’язки голови правління ПАТ «Укрпапірпром» (наказ № 11-к від 
13.04.2016р.), з 26.05.2017р. - в.о. Голови правління ПрАТ «Укрпапірп-
ром». Обраний на посаду в.о. Генерального директора Товариства на не-
визначений термін. 

- Ліньов Віталій Валерійович - заступник Генерального директора ПрАТ 
«Укрпапірпром», паспорт серія СК номер 32500, виданий Іванківським РВ 
ГУ МВС України в Київській обл. 03.01.1997р. Посадова особа була обрана 
заступником Голови правління з 29 грудня 2016р. (протокол Наглядової 
ради № 4 від 29.12.2016р). Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має, не володіє пакетом акцій у статутному капіталі товари-
ства (0%). Протягом останніх 5 років працював приватним підприємцем. 
Призначений заступником Голови правління ПАТ «Укрпапірпром» наказом 
№ 15-к від 04.05.2016р. , з 26.05.2017р. – заступник Голови правління 
ПрАТ «Укрпапірпром». Обраний на посаду заступника Генерального ди-
ректора Товариства на невизначений термін. 

- Шевченко Тетяна Олександрівна - член Дирекції ПрАТ «Укрпапірп-
ром» , паспорт серія СК номер 351750, виданий Ірпінським МВ ГУ МВС 
України в Київській обл. 08.10.1996р. Посадова особа була обрана членом 
правління ПАТ «Укрпапірпром» з 29 грудня 2016р. (протокол Наглядової 
ради № 4 від 29.12.2016р). Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має, не володіє пакетом акцій у статутному капіталі товари-
ства (0%). Шевченко Тетяна Олександрівна протягом останніх 5 років пра-
цювала директором ТОВ «Джем-кафе». Призначена на посаду головного 
бухгалтера ПАТ «Укрпапіпром» наказом № 17-к від 05.05.2016р., з 
26.05.2017р.- головний бухгалтер ПрАТ «Укрпапірпром». Обрана членом 
Дирекції Товариства на невизначений термін. 

- Радіонова Василина Миколаївна - член Дирекції ПрАТ «Укрпапірп-
ром» , паспорт серія МЕ номер 118020, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві. 20.06.2002р. Посадова особа була обрана членом 
правління ПАТ «Укрпапірпром» з 29 грудня 2016р. (протокол Наглядової 
ради № 4 від 29.12.2016р). Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має, володіє 3060 акціями товариства, частка у статутному 
капіталі складає 0,006166%. Протягом останніх 5 років працювала юрис-
консультом ДАХК «Укрпапірпром» (наказ № 8-к від 11.12.2007р.), з 
31.12.2015р. працювала юрисконсультом ПАТ «Укрпапірпром»., з 
26.05.2017р. – юрисконсульт ПрАТ «Укрпапірпром». Обрана членом Ди-
рекції Товариства на невизначений термін. 

- Рильська Тамара Костянтинівна - член Дирекції ПрАТ «Укрпапірпром» 
, паспорт серія СН номер 758803, виданий Харківським РУ ГУ МВС України 
в м. Києві. 01.04.1998р. Посадова особа була обрана членом правління ПАТ 
«Укрпапірпром» з 29 грудня 2016р. (протокол Наглядової ради № 4 від 
29.12.2016р). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, володіє 1530 акціями товариства, частка у статутному капіталі складає 
0,003083%. З 05.05.1997р. (наказ № 7-к) працювала провідним інженером 
ДАХК «Укрпапірпром», з 31.12.2015р. працювала провідним інженером ПАТ 
«Укрпапірпром», з 26.05.2017р. – провідний інженер ПрАТ «Укрпапірпром». 
Обрана членом Дирекції Товариства на невизначений термін. 

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

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

в.о. Генерального директора  т.т. Білоног 

відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«СтРахова КомПаНІя 

«мІСто»
код ЄДРПОУ 33295475, 21050, місто Вінниця, вулиця Хлібна, 25, 

тел./факс (0432) 50-81-08/50-81-09, електронна поштова адреса 
info@ic-misto.com.ua , власний веб-сайт в мережі Інтернет - 

www.ic-misto.com.ua
Відповідно до Наказу по Товариству №22-к від 13.06.2017року звільне-

на в зв’язку з переведенням на іншу посаду Головний бухгалтер Косаків-
ська Лариса Петрівна, паспорт АВ № 354895, виданий 17.04.2002 року 
Ленінським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посаді була 10 міся-
ців, частка в статутному капiталi – 0,00%, розмiр пакета акцiй – 0,00 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Відповідно до Наказу по Товариству №23-к від 13.06.2017 року при-
значена на невизначений термін на посаду Головного бухгалтера Ман-
дренко Тетяна Михайлівна, паспорт АА № 996143, виданий 14.06.1999 
року Ленінським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом 
останніх 5 років займала посаду головного економіста ПАТ «Кредит-
промбанк» (2012-2013), заступника начальника фінансового відділу 
КНВО «ФОРТ МВС України» (2013-2015), провідного спеціаліста 
ПАТ «Кредобанк» (2015-2017), частка в статутному капiталi – 0,00%, 
розмiр пакета акцiй – 0,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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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)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе 

товаРиСтво «ЧеРКаСЬКе хІмволоКНо»
2. Код за ЄДРПОУ: 00204033
3. Місцезнаходження: 18013 Україна, Черкаська обл., Черкаській р-н, 

м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 76
4. Міжміський код, телефон та факс: 0472397255, , 0472640032
5. Електронна поштова адреса: 00204033@afr.com.ua,  

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

емітентом для розкриття інформації: cherkasykhimvolokno.emitents.net.ua
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 
Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» від 

12.06.2017 р. (протокол №2 засідання Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ 
ХІМВОЛОКНО» від 12.06.2017 р.):

- припинено повноваження на посаді Голови правління ПАТ «ЧЕР-
КАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» та припинено повноваження на посаді члена 
правління Рибалка Олександра Васильовича 12.06.2017 р. (згоди посадо-
вої особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано). 
Підстава для припинення повноважень: заява Рибалка О.В. Посадова 
особа не володiє акціями Товариства або часткою в статутному капiталi 
Товариства. Особа перебувала на посаді з 21.02.2017 р. по 12.06.2017 р. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини.

У зв'язку з припиненням виконання обов'язків Голови правління ПАТ 
«ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», рішенням Наглядової ради від 12.06.2017 р. 
(протокол №2 засідання Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОК-
НО» від 12.06.2017 р.): 

- призначено членом правління з 13 червня 2017 р. Олексенка Віктора 
Володимировича (згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо 
паспортних даних не отримано). Посадова особа не володiє акціями Това-
риства або часткою в статутному капiталi Товариства. Особа обрана тер-
міном на три роки, згідно п. 12.3 Статуту Товариства. Інші посади, які обі-
ймала особа протягом п'яти років: директор. Посадова особа не має 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

У зв'язку з припиненням виконання обов'язків Голови правління 
ПАТ  «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», рішенням Наглядової ради від 
12.06.2017 р. (протокол №2 засідання Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ 
ХІМВОЛОКНО» від 12.06.2017 р.): 

-призначено з 13 червня 2017 р. Головою правління Олексенка Віктора 
Володимировича (згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо пас-
портних даних не отримано). Посадова особа не володiє акціями Товариства 
або часткою в статутному капiталi Товариства. Особу призначено терміном 
на три роки з 13 червня 2017 року, згідно п. 12.6 Статуту Товариства. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом п'яти років: директор. Посадова особа не 
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

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

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

2. Голова правління  олексенко в.в.
13.06.2017

ПУБлІЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«автотРаНСПоРтНе ПIдПРиємСтво - 15339»

(код за ЄДРПОУ 03118268, місцезнаходження: 38100, Полтавська обл., 
Зiнькiвський район, м. Зiнькiв, вул. Гончарна, 11)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 03 липня 2017 р. о 15:00 год за адресою: 38100, Полтав-

ська обл., м. Зіньків, вул. Гончарна, 11, в актовому залі.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем 

проведення зборів з 14:20 до 14:40 год. 
Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

та кумулятивного голосування.
5. Відзив Директора Товариства.
6. Обрання Директора Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах станом на 24 годину 26 червня 2017 року, за три робочі дні до 
дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 
акціонери можуть звертатися за адресою: Полтавська обл., Зiнькiвський 
район м. Зiнькiв, вул. Гончарна, 11, бухгалтерія з понеділка по п’ятницю з 
10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами Роздерій С.П. 

Документи надаються акціонеру товариства або його представнику для 
ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого товариством 
не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведен-
ня чергових річних загальних зборів акціонерів документи надаються учас-
нику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього пись-
мового запиту. Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, 
що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів - довіреність, 
оформлену згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 
http://atp15339.nr-avers.com.ua.

Тел. для довідок: (05353) 3-14-01 Наглядова Рада ПрАТ «АТП-15339» 

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 неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: факти 
лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі.

II. текст повідомлення
13 червня 2017 року емітенту стало відомо, що облігації відсоткові 

іменні АТ «ТАСКОМБАНК» серій D та Е переведені з 14 червня 2017 року 
з категорії позалістингових цінних паперів до 2 рівня лістингу Біржового 
реєстру ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (зміна рівня лістингу). 

Облігації відсоткові іменні незабезпечені (звичайні) серії D:
Найменування фондової біржі – ПАТ «Фондова біржа ПФТС»,
номінальна вартість 1 облігації – 1000,00 гривень,
кількість облігацій – 100 000 штук.
номінальна вартість облігацій – 100 000 000,00 гривень,
Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчи-

нена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів – 100%.
Випуск облігацій АТ «ТАСКОМБАНК» серії D зареєстрований Націо-

нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку 30 квітня 2013 
року, свідоцтво №58/2/2013.

Тип – облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна.
Рішення про зміну рівня лістингу було прийнято ПАТ «Фондова біржа 

ПФТС». Підстава для зміни рівня лістингу – п.5.38 Правил ПАТ «Фондова 
біржа ПФТС».

Облігації відсоткові іменні незабезпечені (звичайні) серії Е:
Найменування фондової біржі – ПАТ «Фондова біржа ПФТС»,
номінальна вартість 1 облігації – 1000,00 гривень,
кількість облігацій – 100 000 штук.
номінальна вартість облігацій – 100 000 000,00 гривень,
Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких 

вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів – 
100%.

Випуск облігацій АТ «ТАСКОМБАНК» серії Е зареєстрований Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку 01 серпня 2014 
року, свідоцтво №114/2/2014.

Тип – облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна.
Рішення про зміну рівня лістингу було прийнято ПАТ «Фондова біржа 

ПФТС». Підстава для зміни рівня лістингу – п.5.38 Правил ПАТ «Фондова 
біржа ПФТС».

Інших цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, немає. 
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. 14.06.2017 р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №111, 15 червня 2017 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«ВГП»
2. Код за ЄДРПОУ 01880724 
3. Місцезнаходження 43020, м. Луцьк, вул.Георгiя 

Гонгадзе, 25
4. Міжміський код, телефон та факс 0332 78-91-05 0332 78-91-50
5. Електронна поштова адреса i.shvidun@vgp.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://ruta.ua/ua/shareholders/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
12.06.2017р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «ВГП» (протокол №11 вiд 

12.06.2017р.) обрано на посаду Голови Наглядової ради ПАТ «ВГП» Гоца 
Камiла Ярославовича. Рiшення прийняте на виконання рiшення Чергових 
Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «ВГП» вiд 24.04.2017 року (протокол №1 
вiд 24.04.2017р.). Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Частка, 

якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать Гоца Камiлу Ярославовичу - 0%. Iншi посади, якi 
обiймала обрана особа протягом останнiх п'яти рокiв: в Українi не був пра-
цевлаштований. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Особу обрано на посаду на строк: до наступних 
Чергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «ВГП».

12.06.2017р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «ВГП» (протокол №10 вiд 
12.06.2017р.) продовжено повноваження члена Правлiння ПАТ «ВГП» 
Остапченка Олексiя Юрiйовича. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надано. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Розмiр 
пакета акцiй емiтента, якi належать Остапченко Олексiю Юрiйовичу - 0%. 
Iншi посади, якi обiймала обрана особа протягом останнiх п'яти рокiв: Ди-
ректор з маркетингу ЗАТ «АВК», Директор комерцiйний ПАТ «ВГП». Поса-
дова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Особу обрано на посаду на строк: 3 роки.

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 Мiрецький Iлля Борисович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.06.2017
(дата)

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «вГП»

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

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Український науково-дослiдницький i конструкторський iнститут по 
розробцi машин i устаткування для переробки пластичних мас, гуми i штуч-
ної шкiри» «УкрНДIпластмаш»

2. Код за ЄДРПОУ: 04637697
3. Місцезнаходження: 03113 м. Київ, вул. Iвана Шевцова, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-20-08, (044) 456-44-29
5. Електронна поштова адреса: info@ukrniiplastmash.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
ІІ. текст Повідомлення 

Наглядовою радою Товариства 13.06.2017 р. прийнято рішення припи-
нити повноваження Голови правління Товариства Курмана Олексiя 
Станiславовича 13.06.2017 р. Підстава такого рішення - рішення Наглядо-

вої Ради Товариства від 13.06.2017 р. (протокол №105-17 від 13.06.2017 р.), 
заява Курмана О.С. про звільнення з посади за власним бажанням. Згоди 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір паке-
та акцій емітента, які належать особі - 9,1133%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на по-
саді Голови правління з 08.06.2015 р.

Наглядовою радою Товариства 13.06.2017 р. прийнято рішення обрати Го-
ловою правління Товариства Коваленко Катерину Георгіївну з 14.06.2017 р. 
Підстава такого рішення - рішення Наглядової Ради Товариства від 
13.06.2017 р. (протокол №105-17 від 13.06.2017 р.). Строк, на який обрано: 
на період з 14.06.2017 р. по 08.06.2018 р. Згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, які 
обіймала посадова особа протягом останніх п'яти рокiв: приватний підпри-
ємець.

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

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

2. Голова правління   Коваленко К.Г.  14.06.2017

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «УКРаїНСЬКий НаУКово-доСлIдНиЦЬКий 
I КоНСтРУКтоРСЬКий IНСтитУт По РоЗРоБЦI машиН I УСтатКУваННя для 

ПеРеРоБКи ПлаСтиЧНих маС, ГУми I штУЧНої шКIРи» «УКРНдIПлаСтмаш»

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦIоНеРНе 

товаРиСтво "НеПтУН 
СолаР"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

37326260

3. Місцезнаходження емітента 56520 СЕЛО ТАБОРIВКА ПЛОЩА 
ЦЕНТРАЛЬНА, 1

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0512500317 0512500317

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

info@neptunsolar.com.ua

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

neptunsolar.com.ua

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

2. текст повідомлення
Повноваження Генерального директора Чайка Олександра Миколайови-

ча (дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) при-
пинено 13.06.2017 р. (дата вчинення дiї 13.06.2017) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки 2 мiс 13днiв. 

Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства, протокол засiдання 
Наглядової Ради Товариства вiд 13.06.2017 р. на пiдставi п.1 ст. 36 КЗпП 
України 13 червня 2017 року. 

Генеральний директор Смолiн Максим Сергiйович (дана особа не нада-
ла згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) призначено 14.06.2017 р. 
(дата вчинення дiї 13.06.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який при-
значено особу 1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 
старший електромонтер по обслуговуванню обладнання електростанцiй, 
начальник дiлянки, начальник експлуатацiйної дiльницi вiддiлу експлуатацiї 
в районах, генеральний директор. 

Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства, протокол засiдання 
Наглядової Ради Товариства вiд 13.06.2017 р.

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.
Генеральний директор ____________ Чайка олександр миколайович

М.П.
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Інформація про зміни у складі посадових осіб 
Пат «даК «автомоБІлЬНІ доРоГи УКРаїНи»

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонрне товариство 
«Державна акцiонерна Компанiя 
«Автомобiльнi дороги України»

2. Код за ЄДРПОУ 31899285
3. Місцезнаходження 03680, м.Київ, вул.Антоновича, 51
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 287 21 04 , (044) 287 52 34

5. Електронна поштова адреса vlasnist@rou.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www/adu.org.ua/інформація /особлива 
інформація емітента

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України» (Компанiя) за вх.№01/388 вiд 

13.06.2017 отримала наказ Державного агентства автомобiльних дорiг 
України (Укравтодор), як вищого органу Компанiї, вiд 09.06.2017 № 238-К 
«Про затвердження складу правлiння ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги 
України», згiдно якого, у зв'язку з кадровими змiнами в Компанiї визначено 
правлiння Компанiї в складі:

Данкевич Iгор Васильович - т.в.о.голови правлiння, головний iнженер 
ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України» (попереднi посади, якi займала 
посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник голови правлiння 
ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України»);

Косинський Роман Валерiйович - заступник голови правлiння ПАТ «ДАК 

«Автомобiльнi дороги України» (попереднi посади, якi займала посадова особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: начальник управління ДПІ у Голосіївському районі 
м.Києва, заступник начальника ДПІ у Дарницькому районі м.Києва, помічник-
консультатнт народного депутата Герасимова А.В., радник Голови Луганської 
облдержадміністрації, заступник Голови Луганської облдержадміністрації);

Бiлоконь Надiя Миколаївна - головний бухгалтер ПАТ «ДАК «Автомобiльнi 
дороги України» (попереднi посади, якi займала посадова особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ПАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги 
України»).

Посадові особи акцiями Компанiї не володiють, судимостi, в т.ч. непо-
гашенї за корисливi та посадовi злочини не мають, згоди на оприлюднення 
паспортних даних не надавали. Термiн, на який призначено посадових 
осіб, наказом не визначений.

В зв’язку з призначенням нового складу правління Компанії припинили 
повноваження:

Гриненко Артем Олександрович - виконуючий обов'язки голови 
правлiння Компанiї;

Максименко Віталій Олександрович – член правління, заступник голови 
правління Компанії;

Питель Любомир Степанович – член правління, заступник голови прав-
ління Компанії.

Посадові особи перебували в складi правлiння з 25.01.2017, акцiями 
Компанiї не володiли, судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi та посадовi 
злочини не мали, згоди на оприлюднення паспортних даних не надавали. 

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

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

т.в.о.голови правління  І.в.данкевич

Визначені або поновлені рейтингові оцінки тов «Ра «еКСПеРт-РейтиНГ» за період 01.05.2017–31.05.2017 року
Назва емітента / фінансової установи Код ЄДРПОУ Тип рейтингу Рейтингова дія Рейтингова оцінка Прогноз Дата останньої рейтингової дії

ФК «Тендерфінсервіс», ТОВ 40724632 РП Визначення uaA+ Стабільний 12.05.2017
МИР, ПАТ СК 19209435 РФСС Поновлення uaA Стабільний 12.05.2017
КРАЇНА, ПАТ СК 20842474 РФСС Поновлення uaAА Стабільний 13.05.2017
Альфа Страхування, ПрАТ СК 30968986 РФСС Поновлення uaAA+ Позитивний 15.05.2017
БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ, ПАТ 22868414 РП Поновлення uaA- Стабільний 25.05.2017
КРЕМІНЬ, ПАТ СК 24559002 РФСС Поновлення uaAА- Стабільний 26.05.2017
ВТБ Банк, ПАТ 14359319 РП Поновлення uaAА-, ua1 Стабільний 26.05.2017
Дойче Банк ДБУ, ПАТ 36520434 РП Визначення uaAАА Стабільний 29.05.2017
Національний резерв, ПрАТ КУА 22904759 ІРК Поновлення uaА+.amc Стабільний 30.05.2017
УКРСИББАНК, ПАТ 09807750 РП Поновлення uaAAА Стабільний 31.05.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОЗIВСЬКИЙ ЗА-
ВОД "ТРАКТОРОДЕТАЛЬ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00236033
3. Місцезнаходження: 64600, м. Лозова, Потьомкiна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 05745 2-27-14 05745 2-24-28
5. Електронна поштова адреса: LZTD@LZTD.COM
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://lztd.com/oivd.htm
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів
II. Текст повідомлення

За рiшенням наглядової ради виплата дивiдендiв проводиться в пов-
ному обсязi особам, що мають право на отримання дивiдендiв. Дату по-
чатку виплати дивiдендiв встановити з 20 червня 2017 року.

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння Король Олександр Костянтинович

14.06.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРЕСТИЖ-ІНТЕР"

(далі - Товариство,  код ЄДРПОУ 00308554, місцезнаходження: Чер-
нівецька обл., м. Чернівці, вул. В. Винниченка, б. 20), повідомляє, що
17.07.17 р. о 16.00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. В.Винниченка, б.
20, 2 поверх, кабінет директора (б/н) відбудуться позачергові загальні
збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться в день прове-
дення зборів за місцем їх проведення з 15.20 год. до 15.50 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в за-
гальних зборах акціонерів, 11.07.17 р. 

Проект порядку денного зборів 
(перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів
та встановлення терміну повноважень лічильної комісії.  

2.  Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження передавального акту ПАТ "ПРЕСТИЖ-ІНТЕР".
5. Визначення уповноважених осіб на підписання установчих доку-

ментів ТДВ "ПРЕСТИЖ-ІНТЕР" правонаступника ПАТ "ПРЕСТИЖ-ІН-
ТЕР".

З документами та іншими матеріалами, необхідними для прийняття
рішень з питань згідно з проектом порядку денного загальних зборів, ак-
ціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням ПАТ "ПРЕСТИЖ-
ІНТЕР" (м. Чернівці, вул. В. Винниченка, 20, 2 поверх, кабінет директора)
у робочі дні з 09.00 до 12.00 та в день проведення загальних зборів - за
місцем їх проведення. 

Відповідальна посадова особа за ознайомлення з документами  - Го-
лова комісії з припинення товариства Піц І.М. 

Довідки за телефоном:  03722 (41107).  
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-

тами рішень щодо кожного з питань, що виносяться на голосування, згід-
но з проектом порядку денного, http://prestige-inter.cv.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО "ФОРЕЗ"; код за ЄДРПОУ 00238486; місцез-
находження 61176, м. Харкiв, вул. Єнакiївська, 19/318; тел./факс (0572)
95-53-12, 94-98-40; е-mail 00238486@sodruzhestvo.com.ua; адреса сто-
рінки в мережі Інтернет bgs.kh.ua/em/165-00238486.

Відомості про зміну типу акціонерного товариства
Дата прийняття рiшення: 27.04.2017. Найменування уповноважено-

го органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: загальнi збори. Да-
та державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну
особу, що мiстяться в ЄДР: 12.06.2017. Повне найменування акцiонер-
ного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФО-
РЕЗ".

Повне найменування товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРЕЗ". Голова правлiння Трегуб Н.М. під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та виз-
нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АВТОМОБIЛЬНА КОМПАНIЯ 

"УКРТРАНС"
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "АВТОМОБIЛЬНА КОМПАНIЯ "УКРТРАНС"
2. Код за ЄДРПОУ: 22890514
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, Саксаганського, 83-А
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 591-03-30 044 591-63-26
5. Електронна поштова адреса: viza@ukrtrans.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.ukrtrans.org.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.

II. Текст повідомлення
ПАТ"АК"Укртранс" повiдомляє про змiну складу посадових осiб това-

риства у зв'язку з прийняттям рiчними загальними зборами акцiонерiв
ПАТ"АК"Укртранс" вiд 12.06.2017 р. (Протокол № 25) рiшення про припи-
нення повноважень членiв Наглядової ради Товариства, а саме:

1) Припинено повноваження Голови наглядової ради Шевченко Полi-
ни Сергiївни з 12.06.2017 року. Перебувала на посадi з 18.05.2016 року. 

Володiє часткою 0.000002% в статутному капiталi емiтента. Непога-
шеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.

2) Припинено повноваження Голови наглядової ради Мошури Леонi-
да Iвановича з 12.06.2017 року. Перебувал на посадi з 18.05.2016 року. 

Володiє часткою 0.000002% в статутному капiталi емiтента. Непога-
шеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.

3) Припинено повноваження Голови наглядової ради Сiмонок Олек-
сандра Володимировича з 12.06.2017 року. Перебувал на посадi з
18.05.2016 року.Володiє часткою 0.000002% в статутному капiталi емi-
тента. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.

4) Припинено повноваження Голови наглядової ради Слободяника
Олексiя Геннадiйовича з 12.06.2017 року. Перебувал на посадi з
18.05.2016 року.

Володiє часткою 0.001077% в статутному капiталi емiтента. Непога-
шеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.

5) Припинено повноваження Голови наглядової ради Туранського
Костянтина Мстиславовича з 12.06.2017 року. Перебувал на посадi з
07.09.2016р. внаслiдок вiдкликання та замiни його представника у Нагля-
довiй радi Подкладнєвої Алли Андрiївни на пiдставi ст.53 Закону України
"Про акцiонернi товариства". 

Володiє часткою 14,999998% в статутному капiталi емiтента. Непога-
шеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.

6) Обрано на посаду члена Наглядової ради Ярошовець Данило Ми-
колайовича з 12.06.2017 року. Iншi посади, якi обiймала особа протягом
останнiх п'яти рокiв: з 2012 року - фiзична особа-пiдприємець. Строк, на
який призначено (обрано) особу: з 12 червня 2017 р. до наступних рiчних
зборiв товариства. Володiє часткою: 0.0000000% в статутному капiталi
емiтента (є представником акцiонера Туранського Костянтина Мстисла-
вовича, який володiє 14,999998%% в статутному капiталi емiтента).

Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
7) Обрано на посаду члена Наглядової ради Мошуру Леонiда Iвано-

вича з 12.06.2017 року. 
Згiдно з протоколом N 1 вiд 12.06.2017 р. засiдання Наглядової ради

обрано на посаду Голови Наглядової ради. Iншi посади, якi обiймала
особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

2015 - 2016 - ТОВ "Мiй Офiс" - заступник начальник вiддiлу транспор-
тної логiстики;2013 - 2015 - ТОВ "Демiс Канц" - водiй;2010 - 2013 - ТОВ
"Демiс Груп" - водiй. З 2013 - ТОВ "Мiй Офiс", заступник начальник вiддi-
лу транспортної логiстики

Строк, на який призначено (обрано) особу: з 12 червня 2017 р. до нас-
тупних рiчних зборiв товариства. Володiє часткою: 0.0000002% в статут-
ному капiталi емiтента.

Є представником акцiонера ТОВ "IМПЕРIАЛ ПРОМ", який володiє
40,000000 % в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за
корисливi або посадовi злочини не має.

8) Обрано на посаду члена Наглядової ради Сiмонок Олександра Во-
лодимировича з 12.06.2017 року. Iншi посади, якi обiймала особа протя-
гом останнiх п'яти рокiв: 

2007-2012 - ТОВ "Укрпромiнвестгруп", водiй; 2012-2012 - ТОВ "Iмперi-
ал Ленд", водiй; З 2014 - ТОВ "Вагма Трейд", водiй. Строк, на який приз-
начено (обрано) особу: з 12 червня 2017 р. до наступних рiчних зборiв
товариства.

Володiє часткою: 0.0000002% в статутному капiталi емiтента. Є пред-
ставником акцiонера ТОВ "IМПЕРIАЛ ПРОМ", який володiє 40,000000 %
в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi або
посадовi злочини не має.

9) Обрано на посаду члена Наглядової ради Харчiстова Олексiя Вiк-
торовича з 12.06.2017 року. Iншi посади, якi обiймала особа протягом ос-
таннiх п'яти рокiв: 

З 01.07.2012 року по 31.03.2014 р. директор з економiки ТОВ "Про-
мекс-К";

З 01.07.2014 р ТОВ "ОККЕРВIЛЬ ГРУП", фiнансовий директор
Строк, на який призначено (обрано) особу: з 12 червня 2017 р. до нас-

тупних рiчних зборiв товариства Володiє часткою: 0.0000000% в статут-
ному капiталi емiтента.

Є представником акцiонера ТОВ "IМПЕРIАЛ ПРОМ", який володiє
40,000000 % в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за
корисливi або посадовi злочини не має.

10) Обрано на посаду члена Наглядової ради Гарматюка Антона
Дмитровича з 12.06.2017 року. Iншi посади, якi обiймала особа протягом
останнiх п'яти рокiв: 

з 2011 року по 2016 рiк- адвокат; з 2016 року - керiвник АО "Феделiс
Груп".

Строк, на який призначено (обрано) особу: з 12 червня 2017 р. до нас-
тупних рiчних зборiв товариства. Володiє часткою: 0.0000000% в статут-
ному капiталi емiтента.

Є представником акцiонера Петиченко Андрiя Олександровича, який
володiє 15,000001 % в статутному капiталi емiтента. Непогашеної суди-
мостi за корисливi або посадовi злочини не має.

ПАТ"АК"Укртранс" повiдомляє про змiну складу посадових осiб това-
риства у зв'язку з прийняттям рiчними загальними зборами акцiонерiв
ПАТ"АК"Укртранс" вiд 12.06.2017 р. (Протокол № 25) рiшення про припи-
нення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, а саме:

1) Припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Юрченко Мико-
ли Васильовича з 12.06.2017 року.  Перебувал на посадi з 12.05.2016 ро-
ку. 

Володiє часткою 0.000742% (315 штук акцiй) в статутному капiталi
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не
має.

2) Припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Дурностук Надiї
Iванiвни з 12.06.2017 року. Перебувала на посадi з 12.05.2016 року. Во-
лодiє часткою 0.002066 %(877 шт. акцiй)в статутному капiталi емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.

3) Припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Фещенко Надiї
Федорiвни з 12.06.2017 року. Перебувала на посадi з 12.05.2016 року. 

Володiє часткою 0.000742 %(315 шт. акцiй) в статутному капiталi емi-
тента. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.

4) Обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Малютiну Олену Петрiв-
ну з 12.06.2017 року.

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з
16.04.2001р ПАТ "АК "Укртранс", логiст. Строк, на який призначено (обра-
но) особу: три роки з 12 червня 2017 р. Володiє часткою: 0.0000000% в
статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi або
посадовi злочини не має. 

5) Обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Бортницьку Надiю Iванiв-
ну з 12.06.2017 року. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх
п'яти рокiв: 

З 10.11.2003р. ПАТ "АК "Укртранс", бухгалтер-експерт. Строк, на який
призначено (обрано) особу: три роки з 12 червня 2017 р. Володiє час-
ткою: 0.0000000% в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимос-
тi за корисливi або посадовi злочини не має.

6) Обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Дейнеку Юлiю Петрiвну
з 12.06.2017 року.

Згiдно з протоколом N 1 вiд 12.06.2017 р. засiдання Ревiзiйної комiсiї
обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї. Iншi посади, якi обiймала
особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

З 01.12.2016 ПАТ "АК "УКРТРАНС", Головний бухгалтер; з 05.07.2010
по 31.10.2016р. ПП "Сiтi-сайт", Головний бухгалтер.  Строк, на який приз-
начено (обрано) особу: три роки з 12 червня 2017 р. Володiє часткою:
0.0000000% в статутному капiталi емiтента.

Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння 

ГУДЗЕНКО СЕРГIЙ ГЕННАДIЙОВИЧ
14.06.2017
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

10

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОЗIВСЬКИЙ ЗА-
ВОД "ТРАКТОРОДЕТАЛЬ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00236033
3. Місцезнаходження: 64600, м. Лозова, Потьомкiна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 05745 2-27-14 05745 2-24-28
5. Електронна поштова адреса: LZTD@LZTD.COM
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://lztd.com/oivd.htm
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів
II. Текст повідомлення

За рiшенням наглядової ради виплата дивiдендiв проводиться в пов-
ному обсязi особам, що мають право на отримання дивiдендiв. Дату по-
чатку виплати дивiдендiв встановити з 20 червня 2017 року.

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння Король Олександр Костянтинович

14.06.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРЕСТИЖ-ІНТЕР"

(далі - Товариство,  код ЄДРПОУ 00308554, місцезнаходження: Чер-
нівецька обл., м. Чернівці, вул. В. Винниченка, б. 20), повідомляє, що
17.07.17 р. о 16.00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. В.Винниченка, б.
20, 2 поверх, кабінет директора (б/н) відбудуться позачергові загальні
збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться в день прове-
дення зборів за місцем їх проведення з 15.20 год. до 15.50 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в за-
гальних зборах акціонерів, 11.07.17 р. 

Проект порядку денного зборів 
(перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів
та встановлення терміну повноважень лічильної комісії.  

2.  Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження передавального акту ПАТ "ПРЕСТИЖ-ІНТЕР".
5. Визначення уповноважених осіб на підписання установчих доку-

ментів ТДВ "ПРЕСТИЖ-ІНТЕР" правонаступника ПАТ "ПРЕСТИЖ-ІН-
ТЕР".

З документами та іншими матеріалами, необхідними для прийняття
рішень з питань згідно з проектом порядку денного загальних зборів, ак-
ціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням ПАТ "ПРЕСТИЖ-
ІНТЕР" (м. Чернівці, вул. В. Винниченка, 20, 2 поверх, кабінет директора)
у робочі дні з 09.00 до 12.00 та в день проведення загальних зборів - за
місцем їх проведення. 

Відповідальна посадова особа за ознайомлення з документами  - Го-
лова комісії з припинення товариства Піц І.М. 

Довідки за телефоном:  03722 (41107).  
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-

тами рішень щодо кожного з питань, що виносяться на голосування, згід-
но з проектом порядку денного, http://prestige-inter.cv.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО "ФОРЕЗ"; код за ЄДРПОУ 00238486; місцез-
находження 61176, м. Харкiв, вул. Єнакiївська, 19/318; тел./факс (0572)
95-53-12, 94-98-40; е-mail 00238486@sodruzhestvo.com.ua; адреса сто-
рінки в мережі Інтернет bgs.kh.ua/em/165-00238486.

Відомості про зміну типу акціонерного товариства
Дата прийняття рiшення: 27.04.2017. Найменування уповноважено-

го органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: загальнi збори. Да-
та державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну
особу, що мiстяться в ЄДР: 12.06.2017. Повне найменування акцiонер-
ного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФО-
РЕЗ".

Повне найменування товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРЕЗ". Голова правлiння Трегуб Н.М. під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та виз-
нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерів

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ДІАГ-
НОСТИЧНИЙ ЦЕНТР"

Місцезнаходження: 50025, Дніпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул.
Артилеристiв, буд. 3 прим. 10

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ДІ-

АГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" повідомляє про проведення загальних зборів ак-
ціонерів, які відбудуться 18 липня 2017 року об  11:00  за адресою: Дніп-
ропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Артилеристiв, буд. 3 прим. 10,
кабінет Директора.

Реєстрація учасників зборів  буде відбуватися з 10:00 до 10:45 за адре-
сою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Артилеристiв, буд. 3 прим.
10, кабінет Директора.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбуватиметься  відповідно до переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складеному  за 3 (три) робочі дні до дня прове-
дення  загальних зборів акціонерів, тобто  станом на  12 липня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що
посвідчує особу, для представників акціонерів  - відповідним чином офор-
млену довіреність та документ, що посвідчує особу. 

До дати  проведення загальних зборів акціонери (їх представники) мо-
жуть ознайомитись  з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Рiг,
вул. Артилеристiв, буд. 3 прим. 10, кабінет Директора у робочі дні з 8:00 до
17:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00), а в день проведення  загальних
зборів - також у місці їх проведення.  Крім того, інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ "НВДЦ", розміщена на власному веб-сайті
Товариства - nvdc.biz. Посадова особа відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами: Директор  ПрАТ "НВДЦ"  Карявка Воло-
димир Михайлович. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
3. Обрання Голови та секретаря  загальних зборів акціонерів.
4.  Затвердження порядку (регламенту) проведення  загальних зборів

акціонерів.
5. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017
рік. Прийняття рішення в наслідок розгляду звіту Директора Товариства.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження  порядку розподілу прибутку  і збитків Товариства  за

2016 рік. 
8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його

у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства та виз-
начення уповноваженої особи на здійснення дій з державної реєстрації но-
вої редакції Статуту.

9. Про припинення повноважень посадових осіб Товариства (Технічно-
го директора Товариства та  Директора Київської філії).

10. Про обрання Ревізора Товариства
11. Про припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів ак-

ціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства  (тис. грн.)

Директор ПрАТ "НВДЦ" В.М. Карявка

Найменування показника
Період

звітний
(2016 р.)

попередній
(2015 р.)

Усього активів 6981,7 5559,9
Основні засоби 1306,1 1168,4
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 44,3 38,4
Сумарна дебіторська заборгованість 5625,6 4080
Грошові кошти та їх еквіваленти 5,7 273,1
Нерозподілений прибуток 4683,4 4033,1
Власний капітал 4683,5 4033,2
Статутний капітал 0,1 0,1
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 2298,2 1526,7
Чистий прибуток (збиток) 650,3 325,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20 20
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) 0 0

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 39 49

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «ЗIНЬКIв-аГРотРаНС». 2.Код за ЄДРПОУ: 
24388693. 3.Місцезнаходження: 38100, Полтавська обл., м. Зiнькiв, 
вул.  Прохорова, буд.4. 4.Міжміський код, телефон та факс: (05353) 3-17-68. 
5.Електронна поштова адреса: m.motsar@kernel.ua. 6.Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://24388693.infosite.com.ua/. 7.Вид особливої інформації: 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
13.06.2017 наглядова рада ПрАТ «Зiнькiв-Агротранс» (протокол 

№  б/н вiд 13.06.2017) прийняла рішення переукласти трудовий контр-
акт з директором товариства Дзюбаном Володимиром Васильовичем, 
в зв’язку з закiнченням 30.06.2017 термiну його повноважень, на новий 
строк з 01.07.2017 по 30.06.2018, за сумiсництвом. Дзюбан В. В. 
акцiями товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має; письмової згоди на розкриття паспортних да-
них не надав; інші посади, якi Дзюбан В. В. обiймав протягом останнiх 
п’яти рокiв - провiдний iнженер Решетилiвської дiльницi ПрАТ «Пол-
тавське ХПП».

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. директор дзюбан в.в. 13.06.2017
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОЗIВСЬКИЙ ЗА-
ВОД "ТРАКТОРОДЕТАЛЬ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00236033
3. Місцезнаходження: 64600, м. Лозова, Потьомкiна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 05745 2-27-14 05745 2-24-28
5. Електронна поштова адреса: LZTD@LZTD.COM
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://lztd.com/oivd.htm
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів
II. Текст повідомлення

За рiшенням наглядової ради виплата дивiдендiв проводиться в пов-
ному обсязi особам, що мають право на отримання дивiдендiв. Дату по-
чатку виплати дивiдендiв встановити з 20 червня 2017 року.

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння Король Олександр Костянтинович

14.06.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРЕСТИЖ-ІНТЕР"

(далі - Товариство,  код ЄДРПОУ 00308554, місцезнаходження: Чер-
нівецька обл., м. Чернівці, вул. В. Винниченка, б. 20), повідомляє, що
17.07.17 р. о 16.00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. В.Винниченка, б.
20, 2 поверх, кабінет директора (б/н) відбудуться позачергові загальні
збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться в день прове-
дення зборів за місцем їх проведення з 15.20 год. до 15.50 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в за-
гальних зборах акціонерів, 11.07.17 р. 

Проект порядку денного зборів 
(перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів
та встановлення терміну повноважень лічильної комісії.  

2.  Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження передавального акту ПАТ "ПРЕСТИЖ-ІНТЕР".
5. Визначення уповноважених осіб на підписання установчих доку-

ментів ТДВ "ПРЕСТИЖ-ІНТЕР" правонаступника ПАТ "ПРЕСТИЖ-ІН-
ТЕР".

З документами та іншими матеріалами, необхідними для прийняття
рішень з питань згідно з проектом порядку денного загальних зборів, ак-
ціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням ПАТ "ПРЕСТИЖ-
ІНТЕР" (м. Чернівці, вул. В. Винниченка, 20, 2 поверх, кабінет директора)
у робочі дні з 09.00 до 12.00 та в день проведення загальних зборів - за
місцем їх проведення. 

Відповідальна посадова особа за ознайомлення з документами  - Го-
лова комісії з припинення товариства Піц І.М. 

Довідки за телефоном:  03722 (41107).  
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-

тами рішень щодо кожного з питань, що виносяться на голосування, згід-
но з проектом порядку денного, http://prestige-inter.cv.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО "ФОРЕЗ"; код за ЄДРПОУ 00238486; місцез-
находження 61176, м. Харкiв, вул. Єнакiївська, 19/318; тел./факс (0572)
95-53-12, 94-98-40; е-mail 00238486@sodruzhestvo.com.ua; адреса сто-
рінки в мережі Інтернет bgs.kh.ua/em/165-00238486.

Відомості про зміну типу акціонерного товариства
Дата прийняття рiшення: 27.04.2017. Найменування уповноважено-

го органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: загальнi збори. Да-
та державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну
особу, що мiстяться в ЄДР: 12.06.2017. Повне найменування акцiонер-
ного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФО-
РЕЗ".

Повне найменування товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРЕЗ". Голова правлiння Трегуб Н.М. під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та виз-
нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
Повне найменування 
емітента: 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво 
«БелЬ шоСтКа 
СеРвІС»

Код за єдРПоУ: 30742718
місцезнаходження: Україна, 41100, Сумська область, м. Шостка, 

вул. Родини Кривоносів, 27А
міський код, телефон 
та факс: 

05449 42 837

електронна поштова 
адреса: 

ymilenko@groupe-bel.com

адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використо-
вується емітентом 
для розкриття 
інформації

http://www.bel-service.com/ в роздiлi 2017 

вид особливої 
інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб

текст повідомлення: 
Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бель 

Шостка Сервіс» (Протокол № 67 вiд 14.06.2017 року) повноваження Гене-
рального директора Мороко Тетяни Михайлівни, громадянки України, в 
зв’язку із закінченням строку, на який її було призначено, буде припинено з 
27.07.2017 року. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не 
надала. Частки в статутному капiталi Товариства не має. Пакетом акцiй 
Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має. На даній посаді посадова особа перебувала 
з 02.03.2015р.

Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бель 
Шостка Сервіс» (Протокол № 67 вiд 14.06.2017 року) обрано на посаду 
Генерального директора Заярного Юрія Сергійовича, громадянина Украї-
ни, строком на 2 роки з 28.07.2017р. Згоди на розкриття паспортних даних 
посадова особа не надала. Частки в статутному капiталi товариства не 
має. Пакетом акцiй Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п’яти рокiв своєї дiяльностi: фінансовий дирек-
тор ТОВ «ТТВК», фінансовий директор ПАТ «Бель Шостка Україна».

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

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

Генеральний директор
Прат «Бель шостка Сервіс»  т.м. мороко

14.06.2017р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 

«Завод «аРтеммаш» (код за ЄДРПОУ 14316190). 
Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Теле-
фон (факс) – (044) 486-79-42. Електронна поштова адреса – 
artmash@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет –  
http://artemmash.in.ua. Вид особливої інформації – відомості про 
зміну типу товариства.

2. текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів від 11.04.17р. прийнято рішення 

про зміну типу товариства з публічного на приватне. Дата державної 
реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що 
мiстяться в ЄДР – 13.06.2017р. Повне найменування товариства до 
зміни – Публічне акціонерне товариство «Завод «Артеммаш». Повне 
найменування товариства після зміни – Приватне акціонерне товари-
ство «Завод «Артеммаш».

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

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

директор Назар’янц о.я., 13.06.17р.

ПовІдомлеННя
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 

Приватного акціонерного товариства «МАКИ»  
імені О. П. Сем’янівського

(Україна, с. Макіївка, Білоцерківскього району, Київської області, 
вул. Гагаріна, будинок 1)
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Повідомляємо Вас, що позачергові Загальні збори акціонерів Приватно-
го акціонерного товариства «МАКИ» імені О. П. Сем’янівського (далі – 
ПрАТ «МАКИ») відбудуться 21 липня 2017 р. о 10 год. 00 хв. в приміщенні 
ПрАТ «МАКИ», за адресою: Україна, с. макіївка, Білоцерківскього райо-
ну, Київської області, вул. Гагаріна, будинок 1, зал засідань.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акці-
онерів ПрАТ «МАКИ» буде проводитись 21 липня 2017 р. з 09 год. 00 хв. 
до 09 год. 45 хв. у приміщенні ПрАТ «МАКИ» за адресою: Україна, с. Макі-
ївка, Білоцерківскього району, Київської області, вул. Гагаріна, будинок 1, 
зал засідань.

Для реєстрації акціонерам необхідно надати:
- документ, що посвідчує особу – для акціонера – фізичної особи;
- довіреність від імені акціонера і документ, що посвідчує особу – для 

представника акціонера;
- документ, що підтверджує повноваження та документ, що посвідчує 

особу – для керівника юридичної особи, що є акціонером ПрАТ «МАКИ».
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-

чергових Загальних зборах акціонерів - станом на 24 годину 17 липня 
2017 р. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту ро-

боти Загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних збо-

рів акціонерів Прат «маКи».
3. Про звіт Комісії з припинення Прат «маКи», прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту.
4. Про затвердження передавального акту.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
www.pratmaki.co.ua.

Ознайомитись з матеріaлами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, ак-
ціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: Україна, с. Макіївка, 
Білоцерківскього району, Київської області, вул. Гагаріна, будинок 1, зал 
засідань у робочі дні, в робочий час з 10:00 год. до 17:00 год. (обідня пере-
рва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення зборів — також у місці 
їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціоне-
рів із зазначеними документами є головний бухгалтер ПрАТ «МАКИ» Біло-
ус Лариса Петрівна, контактний телефон (04563) 2-45-23.

Голова Наглядової ради _______________  / ____________ /

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «маКи» імені о. П. Сем’яНІвСЬКоГо
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ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«ЧаСIвояРСЬКий воГНетРивКий 

КомБIНат»
 Додаток 28 

 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
Повідомлення про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні цінні папери,  
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

«Часiвоярський вогнетривкий 
комбiнат»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00191773

3. Місцезнаходження емітента 84551 Донецька обл., м.Часiв Яр 
вул. Центральна (Комсомольска), 1

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(06274) 7 23 02 (062) 206-79-52

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

yurist@chok.ua

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

www.chok.pat.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про прийняття рiшення 
про надання згоди на вчинення 
значних правочинiв

2. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного право-

чину, назва уповноваженого органу, що його прийняв – Наглядова рада 
Товариства (Протокол 26 вiд 13.06.2017 р.).

Предмет правочину – Контракт №PG-16/18, период – 9 июня 2017г. - 
31 мая 2018г., поставка глины, фирма BRADANO CO.Ltd.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства – 310365 тис.грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
– 287060 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 108,1 %.

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.
Виконуючий обов'язки голови правлiння - генерального директора 

____________ Бречко Володимир Володимирович
 М.П.

 Додаток 28 
 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

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

1. Повне найменування 
емітента 

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе това-
РиСтво «ЧаСIвояРСЬКий 
воГНетРивКий КомБIНат»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

00191773

3. Місцезнаходження 
емітента

84551 Донецька обл., м.Часiв Яр  
вул. Центральна (Комсомольска), 1

4. Міжміський код, 
телефон та факс емітента 

(06274) 7 23 02 (062) 206-79-52

5. Електронна поштова 
адреса емітента 

yurist@chok.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом 
для розкриття інформації 

www.chok.pat.ua

7. Вид особливої інформа-
ції

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 
емiтента

2. текст повідомлення
Повноваження члена правлiння, директора з якостi Русанової Вiкторiї 

Володимирiвни (паспорт: серiя СВ номер 795457 виданий Артемiвським МВ 
УМВС України в Донецькiй областi 26.06.2002) продовжено 13.06.2017 р.(дата 
вчинення дiї 13.06.2017) на наступнi 5 рокiв. Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення 
прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 26 вiд 13.06.2017 р.).

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.
Виконуючий обов'язки голови правлiння - генерального директора 

____________ Бречко Володимир Володимирович
 М.П.

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 аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «УКРаїНСЬКа аГРаРНо-СтРахова 
КомПаНIя»

2. Код за ЄДРПОУ: 22800936
3. Місцезнаходження: 18001 Черкаська обл. м. Черкаси, вул. Дашкови-

ча, буд.20, оф.226
4. Міжміський код, телефон та факс: 0472-56-65-25, (044) 585-94-02
5. Електронна поштова адреса: uaic@uaic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://uaic.com.ua/ua/informaciya-dlya-
emitenta/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. текст Повідомлення 
Приватне акцiонерне товариство «Українська аграрно -страхова компанiя» 

12.06.2017 року отримало вiд Публічного акціонерного товариства «Націо-
нальний депозитарій України» Реєстр власників іменних цінних паперів станом 
на 07.06.2017 р. Товариству стало відомо, що пакет акцій у юридичної особи 
- Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма «Добробуд» (ЄДРПОУ 
32682703, місцезнаходження: 39100, Полтавська область, Козельщинський 
район, смт.Козельщина, вул.Остроградського, буд.8) - став більше 10 відсотків 
голосуючих акцій. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни 
розміру пакета акцій - 0 акцій, 0,00%; розмір частки акціонера в загальній 
кількості акцій після зміни розміру пакета акцій - 34188 акцій, 48,84%; розмір 
частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру па-
кета акцій - 0 акцій, 0,00%; розмір частки акціонера в загальній кількості голо-
суючих акцій після зміни розміру пакета акцій - 34188 акцій, 48,84%.

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

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

2. Голова правлiння  Iщук О.П.
12.06.2017

Повідомлення  
про спростування недостовірної та розкриття виправленої 

регулярної (річної та квартальної) інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво По ГаЗоПоСтаЧаННю та ГаЗиФІКа-
ЦІї «КиївоБлГаЗ»

2. Код за ЄДРПОУ 20578072
3. Місцезнаходження: 08150 Київська обл., м. Боярка, вул. Шевчен-

ка, 178
4. Міжміський код, телефон та факс 044-205-53-41 045-98-3-52-52
5. Електронна поштова адреса: maiia.reva@kvgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: kv.104.ua
II. текст повідомлення 

ПАТ «Київоблгаз» повідомляє, що в регулярній річній інформації емі-
тента цінних паперів за 2016 рік було невірно вказано адресу сторінки в 
мережі Інтернет. Слід читати: kv.104.ua. Інформація була опублікована 
28.04.2017 року в №81 Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку». 

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

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

Голова правління  Дронов Д.С. 
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «ПРомиСлово-ФІНаНСовий 
БаНК»

2. Код за ЄДРПОУ 25292831
3. Місцезнаходження 39627 м. Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б
4. Міжміський код, телефон та факс (0536) 79-28-38 (0536) 79-28-58
5. Електронна поштова адреса office@kpfb.poltava.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

II. текст повідомлення 
1). 13.06.2017 ПАТ «ПФБ» отримало від особи, яка здійснює облік пра-

ва власності на акції емітента у депозитарній системі України, реєстр 
власників іменних цінних паперів, складений станом на 12.06.2017. Відпо-
відно до отриманої інформації відбулися зміни власників акцій, яким на-
лежить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: Товариство з об-
меженою відповідальністю «ВАТО» (код за ЄДРПОУ 32614991, 
місцезнаходження: 39600, м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, буд. 4), 
яке володіло участю в ПАТ «ПФБ» у розмірі 97,342953% статутного капі-
талу, зменшило участь в ПАТ «ПФБ» до 90,492835%.

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

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

2. Найменування посади  Голова Правління
   Васильченко Олександр Валерійович
   13.06.2017

Шановні акціонери
ПРиватНоГо  

аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва  
«ПІвдеННоєвРоПейСЬКа НеРУхомІСтЬ»

(далі за текстом — Товариство)
30 червня 2017 року відбудуться позачергові загальні збо-

ри акціонерів Товариства за адресою: 04050, Україна, м. Київ, 
вул. Герцена, 10, каб. 420. Початок проведення позачергових 
загальних зборів — об 11 год. 00 хв. Позачергові загальні збори 
скликаються відповідно до ч.5 ст. 47 Закону України «Про акціо-
нерні товариства».

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних 
зборах розпочнеться о 10 год. 30 хв. та закінчиться о 10 год. 
50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у позачергових загальних зборах — 23 червня 2017 року. 

До порядку денного позачергових загальних зборів включені 
наступні питання:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту проведення позачергових 

загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
4. Про зміну Директора Товариства.
Акціонери Товариства мають можливість до дати проведення 

позачергових загальних зборів ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
адресою: 04050, Україна, м. Київ, вул. Герцена, 10, каб. 420, у час 
та порядку, попередньо погоджених з Директором Товариства 
Нікітіною Олександрою Олексіївною за тел. (044) 206 28 85.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необ-
хідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт 
або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформ-
лену у відповідності до вимог чинного законодавства.

директор  Нікітіна о.о. 

 Додаток 28 
 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

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

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе 

товаРиСтво «КIРовоГРадСЬКий КомБIНат По 
виПУСКУ ПРодоволЬЧих товаРIв»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05533112
3. Місцезнаходження емітента 25006 м. Кiровоград вул. мурман-

ська, 7
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 0522 55-77-80  

0522 55-36-83
5. Електронна поштова адреса емітента kd_prod@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://kirovogradprodtovary.emitents.
net.ua/ua/

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

2. текст повідомлення
Повноваження Член правлiння Савенко Iгор Вiкторович (паспорт: серiя 

ЕВ номер 250922 виданий Ленiнським РС у м. Кiровоградi УДМС України 
в Кiровоградськiй областi 16.10.2012) припинено 12.06.2017 р.(дата вчи-
нення дiї 12.06.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi - з 16.05.2017 року по день припинення повноважень. 
Рiшення прийнято - Протоколом № 11 Засiдання наглядової ради 
ПАТ «Кiровоградський комбiнат по випуску продовольчих товарiв» вiд 
12 червня 2017 року. На посаду нiкого не призначено.

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

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

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

ПРиватНе  
аКЦІоНеРНе товаРиСтво  

«ІваНо-долиНСЬКий СПеЦКаР’єР»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Івано-Долинський спецкар'єр»; 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05471862; 
1.3. Місцезнаходження емітента: 35042, Рівненська, Костопільський, 

с.Базальтове, вул. Базальтівська, 10; 
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (03657) 2-22-62; 
1.5. Електронна адреса емітента: idkarjer@emitent.net.ua; 
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: Ivanodol-speckarer.in-ten.
com; 

1.7. Вид особливої інформації - Відомості про зміну типу акціонер-
ного товариства

2. текст повідомлення
На загальних зборах акціонерів (Протокол № 1 від 28.04.2017 р.) 

прий няте рішення про зміну типу Товариства з Публічного акціонер-
ного товариства»Івано-Долинський спецкар'єр» на Приватне акціо-
нерне товариство «Івано-Долинський спецкар'єр». Державна 
реєстрацiя вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що 
мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних 
осiб-пiдприємцiв та громадських формувань проведена 
14.06.2017р.

3. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної 
інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законо-
давством.

3.1. Голова правління   Довжаниця Галина Василівна   14.06.2017
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ПРиватНе  
аКЦІоНеРНе товаРиСтво 

«аГРоСПеЦмоНтаж»
(місцезнаходження: 60300, Чернівецька обл,  

м. Новоселиця, вул. О.Кошового, 1,  
код за ЄДРПОУ 00910953)

Наглядова рада ПрАТ «Агроспецмонтаж» (надалі «Товариство») 
повідом ляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі 
«Збори») відбудуться об 11:00 год. 17 липня 2017 року за адресою: 
Чернівецька обл., м. Новоселиця, вул. о.Кошового, 1 (в приміщенні 
кабінету голови правління). Реєстрація акціонерів для участі у Зборах 
буде здійснюватись 17.07.2017 р. за місцем проведення Зборів з 10:00 
до 10:45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Зборах: 11.07.2017 року. 

ПРоеКт ПоРядКУ деННоГо ЗБоРІв:
1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт правління про підсумки господарської діяльності Товариства 

за 2015, 2016 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради за 2015, 2016 р.р. Прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту. 
5. Звіт та висновки ревізора за 2015, 2016 р.р. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту та висновків. 
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015, 

2016 р.р. 
7. Визначення порядку розподілу прибутку за 2015, 2016 р.р. 
8. Про припинення повноважень голови правління товариства.
9. Обрання голови правління.
10. Про припинення повноважень наглядової ради товариства. 
11. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради. 

12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його в новій редакції. 

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - оформле-
ну відповідно до чинного законодавства України довіреність та доку-
мент, що посвідчує особу. Адреса веб-сторінки, на якій розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/pat-
agrospetcmontazh.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень та 
проектами рішень з питань порядку денного у робочі дні з 14:00 до 17:00 
за адресою товариства (приймальна), а також безпосередньо у день 
проведення Зборів - за місцем проведення Зборів до їх початку. Особою, 
відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є 
Голова правління Товариства Попович С.Л. Тел. для довідок: (03733) 
2-11-08, 2-11-10. 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 801.3 728.0
Основні засоби 181.0 158.2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 93.8 68.0
Сумарна дебіторська заборгованість 92.3 158.2
Грошові кошти та їх еквіваленти 363.5 251.7
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(73.9) (106.8)

Власний капітал 185.5 152.6
Статутний капітал 12.0 12.0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 615.8 575.4
Чистий прибуток (збиток) 32.9 15.6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11434 11434
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)
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Наглядова рада ПрАТ «Агроспецмонтаж»

ПРиватНе  
аКЦІоНеРНе товаРиСтво  

«Завод «аРтеммаш»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
емітента

1. Загальні відомості
Приватне акціонерне товариство «Завод «Артеммаш» (код за ЄДРПОУ 

14316190). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. 
Телефон (факс) – (044) 486-79-42. Електронна поштова адреса – 
artmash@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет – http://artemmash.
in.ua. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента.

2. текст повідомлення
2.1. Згідно з рішенням Наглядової ради від 13.06.17р., в зв’язку із за-

твердженням статуту в новій редакцій відбулися наступні зміни в складі 
посадових осіб:

2.1.1. Припинені повноваження голови правління Назар'янца Олек-
сандра Яковича, пакетом акцій не володіє, термін перебування на по-
саді 3 роки; члена правління Царської Валентини Владиславівни, розмір 
пакета акцій – 0,40212%, термін перебування на посаді 5 років; члена 
правління Баландюка Михайла Васильовича, розмір пакета акцій – 
0,60251%, термін перебування на посаді 5 років. Замість посадових осіб, 
повноваження яких припинено нікого не призначено.

2.1.2. Обраний терміном на 5 років директор Назар'янц Олександр 
Якович, пакетом акцій не володіє, інші посади, які обіймав протягом 
останніх 5 років – консультант виробництва «Київський бронетанковий 
завод», голова правління ПАТ «Завод «Артеммаш».

Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспорт-
них даних.

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

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

Директор  Назар'янц О.Я., 13.06.17р.

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«ЧеРНIвеЦЬКа оБлаСНа дРУКаРНя» 

КоРПоРативНе ПIдПРиємСтво  
даК «УКРвидавПолIГРаФIя»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Чернiвецька обласна друкарня» корпоративне пiдприємство 
ДАК «Укрвидавполiграфiя»; 

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 02469698; 
3. Місцезнаходження: 58018, Чернівецька обл., м. Чернiвцi, вул. Головна, 

буд. 200; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (03722) 4-06-19, 7-59-95; 
5. Електронна поштова адреса: 4od@bukzberigach.cv.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/prat-
chern-vetcka-oblasna-drukarnia; 

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

ІІ. текст повідомлення 
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонера товариства вiд 

12.06.2017р. (протокол засiдання №12/06/2017) звiльнено з посади вико-
нуючої обов’язки голови правлiння з 12.06.2017р. Рогалевич Ліну Анатолі-
ївну за згодою сторiн. Перебувала на посадi з 29.04.2017 р. На пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонера товариства вiд 12.06.2017р. (протокол 
засiдання №12/06/2017) призначено на посаду голови правління з 
13.06.2017р. Юлика Сергія Дмитровича. Призначено термiном на 1 рiк. 
Перелiк посад, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: пенсiонер. Вказані 
посадові особи частками в статутному капiталi емiтента не володiють, не-
погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають, згоди 
на розкриття паспортних даних не надали.

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

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

2. Голова правлiння  Юлик С.Д. 14.06.2017р.
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шановні акціонери!
ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «РоЗРа-

хУНКовий ЦеНтР З оБСлУГовУваННя доГово-
РІв На ФІНаНСових РиНКах» (надалі – ПАТ «Розрахунко-
вий центр»), що знаходиться за адресою: 04107, Україна, місто Київ,  
вул. Тропініна, 7-Г, повідомляє про проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (надалі – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені 29 червня 2017 року о 10 годині 00 хви-
лин за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. тропініна, 7-Г, к. 205.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у За-
гальних зборах проводитиметься з 9 години 20 хвилин по 9 годину  
50 хвилин в день проведення Загальних зборів на підставі переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного 
станом на 24 годину 22 червня 2017 року.Місце проведення реєстрації 
акціонерів для участі у Загальних зборах: 04107, Україна, місто Київ, 
вул. Тропініна, 7-Г, зала по роботі з клієнтами 1-го поверху. Для участі 
у Загальних зборах при собі необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, та документ, що підтверджує повноваження представника акціо-
нера на право участі та голосування на Загальних зборах.Акціонери 
мають можливість ознайомитися з матеріалами (документами), необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних 
зборів, в робочий час в робочі дні у приміщенні ПАТ «Розрахунковий 
центр» за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г,  
2 поверх, кімната 205, а в день проведення Загальних зборів – також у 
місці їх проведення. Посадова особа ПАТ «Розрахунковий центр», від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – член 
Правління ПАТ «Розрахунковий центр» Константінов Олексій Анатолі-
йович. Для ознайомлення з матеріалами (документами) при собі необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що посвідчує 
повноваження представника акціонера. Адреса веб-сайту ПАТ «Розра-
хунковий центр», на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних збо-
рів: http://www.settlement.com.ua

Порядок денний Загальних зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів 

ПАТ  «Розрахунковий центр».
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунко-

вий центр».
3. Збільшення статутного капіталу ПАТ «Розрахунковий центр» шля-

хом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вар-
тості за рахунок додаткових внесків за спрощеною процедурою відповідно 
до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації 
банків» від 23.03.2017 р. № 1985-VIII. 

4. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «Розрахун-
ковий центр» та затвердження переліку осіб, які є учасниками такого роз-
міщення. 

5. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб 
ПАТ  «Розрахунковий центр» щодо прийняття рішень та вчинення необ-
хідних дій, пов’язаних із приватним розміщенням акцій Банку. 

Довідки за телефоном: (044) 585-42-40 (вн. 1018) Спостережна Рада 
Пат «Розрахунковий центр»

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

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

1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво 
"КомПаНIя еНЗим"

2. Код за ЄДРПОУ 00383320
3. Місцезнаходження 79014, Львiв, вул.Личакiвська, 232
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 298-98-05 (032) 298-98-07
5. Електронна поштова адреса enzym@enzym.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.enzym.lviv.ua

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

II. текст повідомлення
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільнено, 

обрано 
або 

припинено 
повнова-

ження)

Посада

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

найменуван-
ня юридичної 

особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 
ідентифі-
каційний 

код за 
єдРПоУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки 

в 
статут-
ному 

капіталі 
емітен-

та (у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
12.06.2017 припинено 

повнова-
ження

Член Ради 
директорiв

Мужило Олег 
Станiславович

0

Зміст інформації:
12 червня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ "Компанiя Ензим" прийнято 
рiшення про припинення повноважень Мужила Олега Станiславовича як 
члена Ради директорiв Товариства. Пiдставою для прийняття рiшення стала 
заява Мужила О.С.вiд 25.05.2017р. Мужило О.С. не володiє акцiями Товари-
ства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. У Мужила О.С. 
вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Мужило 
О.С. перебував на посадi члена Ради директорiв з 03.06.2014р. Замiсть 
особи, повноваження якої припинено, iншої особи не обрано. 

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 Цегелик Андрiй Григорович
Директор виконавчий (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.06.2017
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Науково-виробниче акцiонерне 
товариство "ВНДIкомпресормаш"

2. Код за ЄДРПОУ 00220434
3. Місцезнаходження 40020, мiсто Суми, проспект 

Курський, будинок 6
4. Міжміський код, телефон та факс (0542) 674-165 (0542) 674-179
5. Електронна поштова адреса a.kisil@nicmas.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://old.vnii.com.ua/

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

II. текст повідомлення
14 червня 2017 року на пiдставi рiшення наглядової ради Приватного 

акцiонерного товариства «Науково-виробниче акцiонерне товариство 
«ВНДIкомпресормаш», мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Кур-

ський, буд. 6, код за ЄДРПОУ 00220434 (надалi - Товариство) надано згоду 
на вчинення значного правочину, а саме:

- на укладення мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством 
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК», мiсцезнаходження: 
04070, м. Київ, вул. Андрiївська, буд. 4, код за ЄДРПОУ 14282829 (надалi - 
Банк) кредитного договору з лiмiтом кредитування не бiльше 40 000 тис. 
грн., строком дiї до 31.12.2017 р., зi сплатою процентiв у розмiрi не бiльше 
20,0% рiчних зi сплатою iнших платежiв та комiсiй погоджених з Банком.

Ринкова вартiсть предмету правочину становить 40 000 тис. грн., 
вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
становить 188 868 тис. грн., спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 21.18%. Додатковi критерiї для 
вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодав-
ством, статутом Товариства не передбаченi.

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 Сорока валерiй Iванович
 директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.06.2017
(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
“НаУКово-виРоБНиЧе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “вНдIКомПРеСоРмаш”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «тоРГово-виРоБНиЧе ПІдПРиєм-
Ство «ПоЗНяКи»

2. Код за ЄДРПОУ 19015719
3. Місцезнаходження 02068, Україна, м. Київ, вул. Ревуцького, 12/1,
4. Міжміський код, телефон та факс044 570-21-86
5. Електронна поштова адреса pozniaky@mbk.biz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.pozniaky.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: відомості 
про зміну типу акціонерного товариства.

II. текст повідомлення

13.06.2017 р. відбулася державна реєстрація змін до відомостей про 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 
(далі - ЄДР), а саме – зміна типу з публічного на приватне, зміна наймену-
вання та реєстрація нової редакції статуту.

Рішення про зміну типу з публічного на приватне, зміну найменування, 
затвердження нової редакції статуту прийнято річними загальними збора-
ми акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Торгово-
виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ» 14 квітня 2017р.Повне найменуван-
ня акціонерного товариства до зміни - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ».

Повне найменування акціонерного товариства після зміни - ПРИВАТНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ».

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

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

Голова Правління Новицька л.П. підпис, м. п.  13.06.2017 р.

Уточнення 
до оголошення про проведення загальних зборів акціонерів

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ат «єСК»
(код ЄДРПОУ 32825387, 

місцезнаходження: 03061, м. Київ, вул. Постова, 56)
Голова Правління АТ «ЄСК» повідомляє, що у повідомленні про 

проведення позачергових Загальних зборів АТ «ЄСК», опублікова-
ному у бюлетені «Бюлетень.Відомості Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку» від «14» червня 2017 року № 110 
допущена друкована помилка та надруковано «...Порядок денний: 
1. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 
викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції 
Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи на підпи-
сання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з 
державної реєстрації Статуту. 2.Про попереднє схвалення та за-

твердження значних правочинів, які будуть вчинятися протягом 
2017-2018 років.».

Слід читати: «Порядок денний: 1.Обрання голови та членів лі-
чильної комісії. 2. Затвердження регламенту, порядку проведення 
річних Загальних Зборів та порядку голосування. 3. Обрання Голо-
ви та секретаря Загальних зборів акціонерів. 4. Про внесення змін 
та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у но-
вій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Ви-
значення уповноваженої особи на підписання нової редакції Стату-
ту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. 
5. Про попереднє схвалення та затвердження значних правочинів, 
які будуть вчинятися протягом 2017-2018 років».

Голова Правління ат «єСК»  Слюсар а.в. 
14.06.2017 р.

ат «єСК»

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

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе 

товаРиСтво «ФІРма «аеРошляхБУд»; 2. Код за 
ЄДРПОУ 22891229

3. Місцезнаходження Україна, 03151, м. Київ, вул. волинська, 67
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 249-03-28, (044) 249-03-24
5. Електронна поштова адреса adbbuh@rambler.ru;6. Адреса сторінки 

в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації www.aerobud.emit.com.ua

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміна скла-
ду посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
14.06.2017 р. річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД» прийнято рішен-
ня про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження члена Наглядової ради Відкрите акціонер-
не товариство «Корпорація «Трансстрой» (основний державний реєстра-
ційний номер (ОДРН): 1027739175562, що знаходиться за адресою: 107217, 
Російська Федерація, м. Москва, вул. Садовая-Спаська, б.21/1) за рішен-
ням річних загальних зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітен-
та у розмірі 0%. Обіймав дану посаду з 14.07.2015р.; непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження голови Наглядової ради Богомольного Іго-
ря Нусиносича (паспорт СО №139730, виданий 08.07.1999р. Залізничним 
РУГУ МВС України в м. Києві) за рішенням річних загальних зборів. Володіє 
часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 25,9232%. Обіймав дану 
посаду з 14.07.2015р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Панченко Владис-
лава Петровича (паспорт СН №351467, виданий Радянським РУГУ МВС 
України в м. Києві 26.11.1996р.) за рішенням річних загальних зборів. Воло-
діє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 25,5009%. Обій мав 
дану посаду з 14.07.2015р.; непогашених судимостей за корисливі та по-
садові злочини не має.

- припинено повноваження голови Ревізійної комісії Мишина Олексія 

Анатолійовича (паспорт 46 05 498804, виданий 29.07.2003р. Дзержинським 
відділом міліції Люберецького УВС Московської обл., код підрозділу 503-
048) за рішенням річних загальних зборів. Часткою у статутному капіталі 
емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 14.07.2015р.; непогашених су-
димостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повно-
важення якої припинено, нікого не призначено.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Лісевич Альвіни 
Генріхівни (паспорт СО №117171, виданий 26.03.1999р. Жовтневим РУГУ 
МВС України в м. Києві), за рішенням річних загальних зборів. Володіє част-
кою у статутному капіталі емітента у розмірі 25,4991%. Обіймав дану посаду 
з 14.07.2015р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не призначено.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Богомольного Ігоря Нусино-
сича (паспорт СО №139730, виданий 08.07.1999р. Залізничним РУГУ МВС 
України в м. Києві) за рішенням річних загальних зборів. Член Наглядової 
ради є представником акціонера – ТОВ «ФІНТАЙМ». Володіє часткою у ста-
тутному капіталі емітента у розмірі 25,9232%. Особу призначено на три роки. 
До обрання протягом останніх п’яти років займав наступні посади: ПАТ «ФІР-
МА «АЄРОШЛЯХБУД» - голова Наглядової ради; ТОВ «Форттрест» - радник; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Панченко Владислава Петрови-
ча (паспорт СН №351467, виданий Радянським РУГУ МВС України в м. Києві 
26.11.1996р.) за рішенням річних загальних зборів. Член Наглядової ради є 
представником акціонера – ТОВ «ФІНТАЙМ». Володіє часткою у статутному 
капіталі емітента у розмірі 25,5009%. Особу призначено на три роки. До обрання 
протягом останніх п’яти років займав наступні посади: член Наглядової ради 
ПАТ «ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД», директор з економіки, голова ТОВ «ФІН-
ТАЙМ»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової Лісевич Альвіну Генріхівну (паспорт 
СО №117171, виданий 26.03.1999р. Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києві), 
за рішенням річних загальних зборів. Член Наглядової ради є представником 
акціонера – ТОВ «ФІНТАЙМ». Володіє часткою у статутному капіталі емітента у 
розмірі 25,4991%. Особу призначено на три роки. До обрання протягом останніх 
п’яти років займала наступні посади: член Ревізійної комісії ПАТ «ФІРМА «АЕ-
РОШЛЯХБУД», фінансовий директор, заступник директора ТОВ «ФІНТАЙМ»; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

IІI. Підпис:Особа,зазначена нижче,підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. Директор Ціховський Л.К. м. п. 14.06.2017р.
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Рынок акций Украины во вторник сохранил 
восходящую динамику

Фондовый рынок Украины завершил торги во вторник 
ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской бир-
жи» (УБ) повысился на 1,18% - до 1037,67 пункта, индекс 
ПФТС – на 0,37%, до 284,73 пункта.

Объем торгов на УБ составил 9,6 млн грн, в том числе 
акциями 3,9 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 119,4 млн грн, в 
том числе акциями – 0,21 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги «Укр-
нафты» (+3,92%) и Райффайзен Банка Аваль (+2,35%).

Снизились в цене акции «Донбассэнерго» (-3,11%), 
«Мотор Сичи» (-0,16%) и «Центрэнерго» (-0,12%).

На ПФТС прошли сделки с акциями «Центрэнерго» 
(+1,87%) и «Мотор Сичи» (+0,45%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во 
вторник просел на 1,03% - до 622,8 пункта при объеме 
торгов 8,1 млн злотых (56,7 млн грн).

Среди индексных акций больше всех подешевели бу-
маги Coal Energy (-7,22%), «Кернела» (-4,42%) и «Агро-
тона» (-3,18%).

В росте лидировали акции KSG Agro (+3,82%), «Ово-
стара» (+1,43%) и «Астарты» (+1,21%).

минфин понизил ставку 3-летних овГЗ  
до 14,65%

Министерство финансов Украины на аукционе по разме-
щению трехлетних облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 
во вторник установило ставку отсечения на уровне 14,65% 
годовых, тогда как на предыдущем подобном аукционе  
19 апреля такие бумаги размещались под 14,95% годовых.

Согласно сообщению Минфина, в этот вторник он от-
казался удовлетворить шесть заявок на 250 млн грн по 
номиналу по ставкам до 14,8%, но все равно смог при-
влечь 1 млрд 338,26 млн грн по 11-ти другим заявкам 
под средневзвешенную ставку 14,64% годовых.

В то же время спрос на 6-ти и 12-месячные бумаги на 
аукционах полностью отсутствовал, как и неделю назад.

Как сообщалось, Нацбанк Украины с 26 мая снизил 
учетную ставку с 13% до 12,5% годовых.

еК предложила ужесточить контроль за 
клирингом операций в евро после Brexit
Европейская комиссия разработала свод правил, ко-

торый позволит ей блокировать деятельность компаний, 
находящихся за пределами ЕС и не подчиняющихся за-
конодательству ЕС, по клирингу операций в евро.

В тексте документа подчеркивается, что одним из 
факторов, вызвавших необходимость такой меры, явля-
ется предстоящий выход Великобритании из Европей-
ского союза.

«Brexit несет в себе существенные риски финансовой 
стабильности в ЕС», - говорится в тексте документа. После 
завершения выхода Великобритании из ЕС значительная 
часть операций с деривативами, номинированными в евро, 
будет проводиться вне юрисдикции Евросоюза.

Согласно предложенным правилам, Европейское управ-
ление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) совместно с 
центробанками отдельных стран сможет решить, что та или 
иная клиринговая компания является системно важной для 
финсистемы ЕС в целом, после чего Еврокомиссия может 
предписать такой компании перенести связанные с евро-
клирингом операции на территорию ЕС.

По словам экспертов, это решение может поставить 
под угрозу бизнес многих британских компаний и лишить 
Лондон статуса одного из центров клиринга операций в 
евро. Объем таких операций, проводимых в британской 
столице, иногда достигает $900 млрд в сутки.

При этом руководители клиринговых компаний в Лон-
доне опасаются, что ЕК может пойти еще дальше и вве-
сти лимит на объем таких операций, проводимых за 
пределами ЕС.

Разработанное Еврокомиссией предложение теперь 
должно пройти процедуру одобрения правительствами 
всех государств-членов ЕС и Европарламента.

Нефть дешевеет на сигналах роста запасов 
в Сша, Brent торгуется у $48,3 за баррель

Цены на нефть опускаются в среду на сигналах второ-
го подряд недельного роста запасов топлива в США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на 
лондонской бирже ICE Futures к 8:03 мск понизилась на 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво ФІРма 
″лІСова″ (код за ЄДРПОУ 314578198, місцезнаходження: 02217, м. Київ, 
вул. Драйзера, буд. 1 (далі – «Товариство»), повідомляє про проведення 
позачергових загальних зборів акціонерів 31 липня 2017 року о 10:00 
годині за адресою: Україна, 02217, м. Київ, вул. драйзера, буд. 1, кім. 7. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде про-
водитись 31 липня 2017 року з 09:00 до 09:45 за місцем проведення поза-
чергових загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, 
оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної 
особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, 
що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юри-
дичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право 
діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь у зборах: 25 липня 2017 року.

Перелік питань, включених до 
проекту порядку денного позачергових загальних зборів:

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії
2. Обрання секретаря зборів
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів 
4. Прийняття рішення про реорганізацію (припинення) Товариства шля-

хом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
5. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення Товари-

ства.
6. Про затвердження Плану перетворення Товариства
7. Про затвердження умов обміну акцій Товариства на частки у статут-

ному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, яке буде створе-
не внаслідок перетворення Товариства.

8. Про Комісію з припинення Товариства.
9. Про затвердження порядку та строків заявлення кредиторами вимог 

до Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-

ми рішень: 31457819.smida.gov.ua.
Під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонери та їх пред-

ставники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, 02217, 
м. Київ, вул. Драйзера, буд. 1 (кімната 7 ) у робочі дні з 09:00 до 12:00. В день 
проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в 
місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами: заступник Голови Наглядової ради Христюк 
В’ячеслав Анатолійович, тел. (044) 547-58-00.

Наглядова рада Прат ФІРма ″лІСова″

НОВИНИ
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$0,42 (0,86%) - до $48,30 за баррель. К закрытию рынка 
во вторник фьючерсы выросли в цене на $0,43 (0,89%) - 
до $48,72 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электрон-
ных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) 
уменьшилась к этому времени на $0,48 (1,03%) - до 
$45,98 за баррель. Контракт подорожал на $0,38 (0,82%) - 
до $46,46 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Накануне Американский институт нефти (API), соби-
рающий данные на добровольной основе, сообщил о по-
вышении запасов нефти в США по итогам минувшей не-
дели на 2,75 млн баррелей и о росте резервов бензина 
на 1,79 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики бу-
дут обнародованы в среду в 17:30 мск, и эксперты в 
среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов 
нефти на 2,45 млн баррелей, бензина - на 1,15 млн бар-
релей.

Запасы топлива в США традиционно сокращаются в 
летние месяцы на фоне активного потребления энерго-
носителей, и второе подряд недельное увеличение мо-
жет стать неприятной неожиданностью для рынков.

мировой рынок Forex замер в ожидании 
решений ФРС

Торги во всех основных валютных парах в среду идут 
вяло, колебания не достигают и 0,1%. Инвесторы ждут 
решений и прогнозов Федеральной резервной системы 
(ФРС), июньское заседание которой завершится  
в 21:00 мск.

Евро на 9:00 мск 14 июня стоил $1,1214 по сравнению 
с $1,1212 на закрытие торгов в Нью-Йорке во вторник.

Курс доллара к японской нацвалюте почти не изме-
нился - 110,05 иены против 110,07 иены накануне, евро 
также стабилен - 123,41 иены.

Трейдеры оценивают вероятность июньского повыше-
ния ставок ФРС почти в 100%, свидетельствуют данные 
инструмента FedWatch биржевого оператора CME. Вме-
сте с тем и участники рынка, и экономисты в большин-
стве своем считают, что это будет последнее повышение 
ставки в 2017 году.

«ФРС, скорее всего, поднимет процентные ставки, но 
инвесторы хотят понять, как Федрезерв воспринимает 
экономику США, считает ли он ее достаточно окрепшей, 
чтобы предпринять дальнейшие повышения ставки в 
2017 году, как предлагалось ранее», - заявил глава Sun 
Global Investments Михир Кападия.

По оценкам Morgan Stanley, руководители ФРС изме-
нят прогнозы процентной ставки на 2018 год таким об-
разом, что потребуется четыре, а не три повышения в 
течение следующего года, но при этом замедлят ожида-
емые темпы ужесточения денежно-кредитной политики 
в 2019 году.

Реакция доллара по итогам заседания ФРС, как ожи-
дается, будет сдержанной.

инфляция в Германии в мае составила 
1,4%, как и ожидалось

Потребительские цены в Германии, рассчитанные по 
стандартам Европейского союза, увеличились в мае 
2017 года на 1,4% в годовом выражении, свидетельству-

ют окончательные данные Федерального статистическо-
го управления страны (Destatis).

Потребительские цены, рассчитанные по националь-
ным стандартам, по сравнению с маем прошлого года 
выросли на 1,5%.

По сравнению с апрелем цены снизились на 0,2% в 
обеих системах подсчета.

Все четыре показателя совпали как с консенсус-
прогнозом аналитиков, так и с предварительными дан-
ными.

Цены на напитки и продукты питания в мае выросли 
на 0,1% по сравнению с апрелем, алкоголь и табачные 
изделия подорожали на 0,7%, одежда подешевела на 
0,6%. Стоимость транспортных услуг уменьшилась на 
0,6%, бензин упал в цене на 2,6%.

По предварительным данным, в еврозоне в целом ин-
фляция в мае составила 1,4% в годовом выражении. Окон-
чательные данные о росте потребительских цен в валют-
ном блоке будут обнародованы в пятницу в 12:00 мск.

мвФ повысил прогноз роста ввП Китая в 
2017г с 6,6% до 6,7%

Международный валютный фонд (МВФ) уже во второй 
раз в этом году повышает прогнозы роста экономики Ки-
тая: теперь фонд ожидает подъема ВВП в 2017 году на 
6,7% против апрельских 6,6% и январских 6,5%, говорит-
ся в заключительном заявлении по завершении миссии 
сотрудников МВФ 2017 года в КНР.

В 2018-2020 годах МВФ прогнозирует рост китайского 
ВВП в среднем на 6,4% в год. В апрельском общемиро-
вом прогнозе предполагался подъем китайской экономи-
ки на 6,2% в 2018 году.

«Поддержка за счет государственных мер, особенно 
расширения кредитных программ и государственных 
инвестиций, помогла Китаю поддержать сильный рост, 
- заявил первый заместитель директора-распорядителя 
МВФ Дэвид Липтон. - У Китая есть потенциал надежно-
го сохранения сильного роста в среднесрочной пер-
спективе».

Чаще всего МВФ пересматривает прогнозы для стран 
и регионов в рамках подготовки докладов о «Перспекти-
вах развития мировой экономики», а не по итогам мис-
сий и консультаций в отдельной стране. Однако в неко-
торых случаях новые данные и наблюдения требуют 
более быстрой реакции. В частности, в случае Китая 
апрельские оценки не учитывали сильных макроэконо-
мических показателей за I квартал текущего года.

Вместе с тем МВФ дал Китаю целый ряд рекоменда-
ций, включая «более быстрый переход от инвестиций к 
потреблению, повышение роли рыночных сил», а также 
решение проблем высокой задолженности в отраслях, 
не относящихся к финансовому сектору.

Кроме того, экономисты МВФ подчеркивают необхо-
димость ускорить реформу госпредприятий Китая, отка-
заться от количественных целевых показателей роста и 
продолжить работу с рисками в финансовой отрасли, 
«даже если такие изменения приведут к некоторой фи-
нансовой напряженности и замедлению роста».

При подготовке раздела «Новости»  
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

ПО РОЗРОБЦІ МАШИН І УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ПЛАСТИЧНИХ МАС, 
ГУМИ І ШТУЧНОЇ ШКІРИ» «УКРНДІПЛАСТМАШ» 

6

2. ПАТ АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРТРАНС» 9
3. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО -15339 5
4. ПРАТ АГРОСПЕЦМОНТАЖ 14
5. ТОВ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 7
6. ПРАТ БЕЛЬ ШОСТКА СЕРВІС 11
7. ПРАТ БУДАВТОДОР 8
8. ПАТ ВГП 6
9. ПРАТ ВОЛИНЬХОЛДІНГ 7

10. ПАТ ДАК АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ 8
11. ПРАТ ДАК УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ 14
12. ПРАТ ЕЛЕМЕНТ 7
13. АТ ЄСК 16
14. ПРАТ ЗАВОД «АРТЕММАШ» 11
15. ПРАТ ЗАВОД «АРТЕММАШ» 14
16. ПРАТ ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС 10
17. ПРАТ ІВАНО-ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР 13
18. ПАТ ІЗМАЇЛСНАБСЕРВІС 8
19. ПРАТ КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 7
20. ПРАТ КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ 4
21. ПАТ КИЇВОБЛГАЗ 12
22. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 13
23. ПРАТ КОМПАНІЯ «ЕНЗИМ» 15
24. ПРАТ ЛОЗІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТРАКТОРОДЕТАЛЬ» 11
25. ПРАТ МАКИ ІМЕНІ СЕМ’ЯНІВСЬКОГО 11
26. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» 15
27. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР 10
28. ПРАТ НЕПТУН СОЛАР 6
29. ПРАТ ПІВДЕННОЄВРОПЕЙСЬКА НЕРУХОМІСТЬ 13
30. ПАТ ПРЕСТИЖ-ІНТЕР 10
31. ПАТ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК 13
32. ТОВ РА ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ 8
33. ПАТ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР 15
34. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ МІСТО 4
35. ПАТ ТАСКОМБАНК 5
36. ПРАТ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ» 16
37. ПАТ ТРАНС-ЛЕГІОН 7
38. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АГРАРНО -СТРАХОВА КОМПАНІЯ 12
39. ПРАТ УКРПАПІРПРОМ 4
40. ПАТ ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД» 16
41. ПРАТ ФІРМА «ЛІСОВА» 17
42. ПАТ ФОРЕЗ 8
43. ПАТ ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ 12
44. ПАТ ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ 12
45. ПАТ ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО 5
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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 № 17111
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
14.06.2017 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
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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 


