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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр
нКцпфр відновила,  

зупинила, скасувала обіг цінних паперів
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354 (із змінами), та відповід-
но до документів, наданих ПрАТ «Маріупольсіткоснасть» 
(вул. Консервна, буд. 23, м. Маріуполь, Донецька об-
ласть, 87501, код за ЄДРПОУ: 00463027) на зупинення 
обігу акцій прат «маріупольсіткоснасть» у зв’язку пе-
ретворенням акціонерного товариства, зупинено обіг ак-
цій ПрАТ «Маріупольсіткоснасть» (код за ЄДРПОУ: 
00463027) – розпорядження №512- Кф-З від 07 листо-
пада 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: 

«09» листопада 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354 (із змінами), та відповід-
но до документів, наданих ПрАТ «Завод нестандартного 
обладнання» (вул. Львівська, буд. 3, с. Зимна Вода, Пус-
томитівський район, Львівська область, 81110, код за 
ЄДРПОУ: 02968651) на зупинення обігу акцій прат «За-
вод нестандартного обладнання» у зв’язку перетво-
ренням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
ПрАТ «Завод нестандартного обладнання» (код за 
ЄДРПОУ: 02968651) – розпорядження №513-Кф-З від 
07 листопада 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:

«09» листопада 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, зі змінами, на підставі 
пункту 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок здій-
снення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнарод-
них фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2014 року за №171/24948, із змінами та доповненнями, 
та відповідно до документів, отриманих від ПАТ «Будін-
дустрія», 14001, м. Чернігів, вул. Індустріальна, 11, код 
за ЄДРПОУ: 01349644, на скасування реєстрації випуску 
облігацій у зв`язку з погашенням облігацій, скасовано ре-
єстрацію випуску облігацій серії «в» пат «Будінду-
стрія». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії 
«В» ПАТ «Будіндустрія» від 17.09.2013 року №178/2/2013, 
видане 16.12.2013 року Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження №331-Кф-С-о від 06 жовтня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту ліцензування професійних учас-

ників фондового ринку, відповідно до пункту 5 розділу V 
Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цін-
них паперів інституту спільного інвестування, затвердже-
ного рішенням Комісії від 30.07.2013 №1338, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 за 
№1475/24007, рішення Комісії №805 від 09.11.2017, звіту 
про досягнення мінімального обсягу активів ЗАКРИТОГО 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АПТ ІНВЕСТ» (код ЄДРІСІ – 
23300490) ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» (ІКЮО - 39134704), визнано За-
Критий недиверСифІКований венЧУрний па-
йовий ІнвеСтицІйний фонд «апт ІнвеСт» тов 
«КомпанІя З УправлІння аКтивами «палладІУм 
КапІтал» таким, що відповідає вимогам щодо мінімаль-
ного обсягу активів пайового фонду – розпорядження 
№ 0354-СІ від 10 листопада 2017 року.

13.11.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Я, тимЧенКо олеКСандр володимировиЧ, від-
повідно до ст. 64. Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляю 
про те, що не являюся акціонером Приватного акціонерного товариства 
«Марганецький рудоремонтний завод», ЄДРПОУ: 05448389 (надалі –Това-

риство) та маю намір придбати прості іменні акції Товариства у кількості 2 
105 510 шт.. 

13.11.2017 р.                  ________________ о.в. тимченко
підпис
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рІЧна ІнформацІя
емітента цінних паперів за 2016 рік

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: пУБлІЧне аКцІонерне  
товариСтво «ваСилЬКІвСЬКа СІлЬГоСпХІмІя», 05489193, 
вул. Васильківська, 76, с. Безп'ятне, Васильківський р-н, Київська об-
ласть, 08628, Україна, (095) 813-00-62;

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 13.11.2017;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: vassilhim.mbk.biz.ua;

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора – фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ 
«РЕЙТИНГ-АУДИТ», 30687076;

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. 
Дата проведення: 01.01.1970 року. Кворум зборів: 0% до загальної 
кількості голосів. У звітному перiодi річні та/або позачергові Загальні 
Збори акцiонерiв Товариства не скликалися внаслідок навмисного зу-
пинення Головою Правління Можаровським Анатолієм Васильовичем 
процесу зміни форми існування (дематеріалізація) акцій ПАТ «Василь-
ківська сільгоспхімія» на стадії відкриття рахунків акціонерам у визна-
ченого «08» квітня 2011 року на чергових Загальних зборах акціонерів 
Товариства зберігача та зарахування на зазначені рахунки акцій, на-
лежних кожному з акціонерів Товариства. Внаслідок зазначених про-
типравних дій з боку посадової особи виконавчого органу (Голови 
Правління) на Товаристві склалася ситуація, що унеможливлює скли-
кання як річних так і позачергових Загальних Зборів акціонерів вже 
протягом 5 (п’яти) років починаючи з 2012 р., адже особа, що ініціює 
проведення річних/позачергових Загальними зборами акціонерів (далі 
за текстом – «Ініціатор Загальних Зборів»), ким би вона не була, не в 
змозі отримати ні в депозитарії ні у визначеного «08» квітня 2011 року 
на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства зберігача пере-
ліки акціонерів, складені в порядку, встановленому законодавством 
про депозитарну систему України та необхідні Ініціатору Загальних 
Зборів в наступному як для надсилання кожному акціонеру ПАТ «Ва-
сильківська сільгоспхімія» персонального письмового повідомлення 
про проведення Загальних Зборів та проекту порядку денного так і 
для реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у 
Загальних Зборах і мають право приймати в них участь. Питання про 
затвердження звiтiв Правління, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та 

загального річного звіту за результатами фінансово-господарської 
дiяльностi Товариства у 2016 році будуть включені до порядку денного 
найближчих річних/позачергових Загальних Зборів акцiонерiв Товари-
ства, що будуть призначені після відновлення внесення змін до систе-
ми депозитарного обліку щодо акцій ПАТ «Васильківська сільгоспхі-
мія» та відкриття рахунків акціонерам Товариства з обов’язковим 
зарахуванням на зазначені рахунки акцій, належних кожному з акціо-
нерів;

6. Інформація про дивіденди: Дивіденди у звітному періоді не на-
раховувались i не виплачувались;

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 201 202
Основні засоби (за залишковою вартістю) 155 160
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 4
Сумарна дебіторська заборгованість 13 34
Грошові кошти та їх еквіваленти 29 0
Власний капітал 73 96
Статутний капітал 162 162
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(690) (667)

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 128 106
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

(0,04) (0,13)

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

(0,04) (0,13)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 646016 646016
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0,0 0,0

у відсотках від 
статутного капіталу

0,0 0,0

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

0 0

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво
 «ваСилЬКІвСЬКа СІлЬГоСпХІмІя»

повІдомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЕНЕРГІЯ – ІНВЕСТ»

Код за ЄДРПОУ: 24220539
Місцезнаходження: 03055, м. Київ, провулок Тбіліський, 4/10
Міжміський код, телефон та факс: (044) 236-21-78
Електронна поштова адреса: gll@ukrpromproekt.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://energia-invest.emit.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Згідно з рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ЕНЕРГІЯ – ІНВЕСТ» (Протокол №2/2017 від 10.11.2017р.) (надалі – 
Товариство) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:

припинено повноваження. Генеральний директор – Бобко Віталій 
Миколайович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) з 10.11.2017р. у зв’язку з припиненням товариства шляхом реор-
ганізації (перетворення) у ТОВ та на підставі рішення позачергових За-
гальних зборів акціонерів (Протокол №2/2017 від 10.11.2017р.). Часткою в 
статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непоганена судимість 
за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 13.04.2017р. по 
10.11.2017р.

обрано. Голова комісії з припинення (перетворення) – Бобко Віталій 

Миколайович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) з 11.11.2017р. у зв’язку з припиненням товариства шляхом реор-
ганізації (перетворення) у ТОВ та на підставі рішення позачергових За-
гальних зборів акціонерів (Протокол №2/2017 від 10.11.2017р.). Строк, на 
який призначено особу – до закінчення процедури реорганізації. Часткою 
в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість 
за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа про-
тягом останніх п'яти років: з 02.03.2015 року водій ДП «УкрНТІ «Промтех-
нологія», Генеральний директор ПрАТ «ЕНЕРГІЯ – ІНВЕСТ».

обрано. Член комісії з припинення (перетворення) – Ненюк Наталія 
Миколаївна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) з 11.11.2017р. у зв’язку з припиненням товариства шляхом реор-
ганізації (перетворення) у ТОВ та на підставі рішення позачергових За-
гальних зборів акціонерів (Протокол №2/2017 від 10.11.2017р.). Строк, на 
який призначено особу – до закінчення процедури реорганізації. Часткою 
в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість 
за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа про-
тягом останніх п'яти років: з 01.09.2009 року ПрАТ «КИЇВМІСЬКОФОРМ-
ЛЕННЯ» заступник Головного бухгалтера.

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

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

Голова комісії з припинення (перетворення) 
Бобко віталій миколайович

13.11.2017р.

приватне аКцІонерне товариСтво «енерГІя – ІнвеСт»
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прат «СК «СКІфІя» 
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призначе-

но, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 
повнова-

ження)

посада прізвище, 
ім’я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

найменуван-
ня юридич-
ної особи

паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 
ідентифі-
каційний 

код за 
ЄдрпоУ 
юридич-
ної особи

розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
11.11.2017 припинено 

повнова-
ження

Член 
Наглядо-
вої Ради

Косенко Мико-
ла Костянти-

нович

0.0127

Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової Ради прийняте 
Загальними зборами акцiонерiв емiтента, протокол № 57 вiд 11 листопа-
да 2017 р.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, згоди на розкриття паспортних даних не надав. Обiймав посаду за-
ступника директора ТОВ «Будброк». Посадова особа не обiймає посади 
на будь-яких iнших пiдприємствах.
11.11.2017 припинено 

повнова-
ження

Голова 
Наглядо-
вої ради

Бутько Руслан 
Борисович

0

Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової Ради прийня-
те Загальними зборами акцiонерiв емiтента, протокол № 57 вiд 11 листо-
пада 2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, згоди на розкриття паспортних даних не надав. Обiймав 
посади:Заступник директора ТОВ СК «Норма», Директор ТК «Брок», На-
чальник управлiння по роботi з персоналом ПАТ «АВАНТ БАНК», Дирек-
тор ТОВ СК «Каре», Провiдний економiст ТОВ «Будброк». Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє.

підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні.

Голова правління прат «СК «СКІфІя»  Зубарєв в.І.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
аКцІонерний БанК «УКрГаЗБанК»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне товари-
Ство аКцІонерний БанК «УКрГаЗБанК» 

2. Код за ЄДРПОУ: 23697280 
3. Місцезнаходження: Україна, м. Київ, Солом’янський район, 

вул. Єреванська, 1, індекс 03087 
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (044) 594-11-04 
5. Електронна поштова адреса: ndudnyk@ukrgasbank.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента 
ІІ. текст повідомлення

дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-

но 
повно-

важення)

посада прізвище, 
ім’я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

найменуван-
ня юридич-
ної особи

паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 
ідентифі-
каційний 

код за 
ЄдрпоУ 
юридич-
ної особи

розмір 
частки в 
статутно-

му 
капіталі 
емітента 

(у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
09.11.2017 припине-

но 
повнова-

ження

Член 
Правлiння 

АБ 
«УКРГАЗ-

БАНК» 

Храмов Юрiй 
Анатолiйович

- 0.000057

Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 09.11.2017 
(протокол №20) припинено повноваження члена Правлiння АБ «УКРГАЗ-
БАНК» Храмова Юрiя Анатолiйовича вiдповiдно до пункту 5 частини пер-
шої статтi 41 Кодексу законiв про працю України.
На посадi члена Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Храмов Ю.А. перебував 
1 рiк. 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Посадова особа володiє 0,000057% вiд статутного капiталу АБ «УКРГАЗ-
БАНК».
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.
09.11.2017 обрано Член 

Правлiння 
АБ 

«УКРГАЗ-
БАНК» 

Савощенко 
Тамара 
Юрiївна

- 0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 09.11.2017 
(протокол №20) Савощенко Тамару Юрiївну обрано з 10.11.2017 членом 
Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» строком на 5 (п’ять) рокiв. 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не 
володiє. 
Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» 
вiд 09.11.2017 (протокол №20).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. 
Протягом останнiх п’яти рокiв Савощенко Т.Ю. обiймала такi посади:
- 12.2010-12.2014 – директор Центру iнформацiйних i телекомунiкацiйних 
технологiй та Бек-офiсу, члена Правлiння ПАТ «Укрсоцбанк»;
- 12.2014-07.2015 – Перший заступник Голови Правлiння ПАТ «УКРСОЦ-
БАНК»;
- 07.2015-08.2015 – в.о. Голови Правлiння ПАТ «УКРСОЦБАНК»;
- 08.2015-11.2017 – Голова Правлiння ПАТ «УКРСОЦБАНК».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством.
перший заступник 
Голови правлiння

______________
(підпис)

М. П. 

Кравець андрiй миколайович
10.11.2017

приватне аКцІонерне товариСтво 
«фІрма «адв»

Приватне акціонерне товариство «Фірма «АДВ» у відповіднос-
ті до вимог пункту 11, розділу І, «Положення про розкриття ін-
формації емітентами цінних паперів» (затвердженого Рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
03.12.2013р. № 2826), повідомляє про спростування недостовір-
ної інформації викладеній в річній інформації емітента за 2016 рік, 
яка опублікована 28.04.2017 року в офіційному друкованому видан-
ні Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку» № 81, вважати вірною наступну:

«рІЧна ІнформацІя емітентів, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних 
(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів (для опублікування в 

офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ФІРМА «АДВ», код ЄДРПОУ 
21115405,
41100, Сумська область, м. Шостка, 
вул.Щербакова, б.1, 
тел.(05449) 7-04-71

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

13.11.2017 року

3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну 
інформацію

http://prat-adv.pat.ua
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

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

СТВО «КРЕ МЕН ЧУК НАФТО ПРОДУКТ СЕРВIС»; 
2. Код за ЄДРПОУ емітента – 03482784; 3. Місцезнаходження - 39610, 

Полтавська обл., Автозаводський р-н., м. Кременчук , проїзд Галузевий,80; 
4. Міжміський код та телефон, факс – 0675405502; 5. Електронна пошто-
ва адреса - patknps@jmail.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації – 
http://03482784.smita.gov.ua; 7. Вид особливої інформації відповідно до 
вимог глави І розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітента 
цінних паперів: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

IІ. текст повідомлення
Емітент повідомляє, що рішенням загальних зборів акціонерів 

ПАТ «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС» від 10.11.2017 року (прото-
кол №1) в зв’язку з закінченням терміну повноважень припинено повно-
важення: голова Наглядової ради Хованець Павло Михайлович, дозвiл 
на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди особа не надала. Пере-
обраний рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.08.2014 р. Посадо-
ва особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Дозвiл на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особа не надала. 
Припинено повноваження з 10.11.2017 року; член Наглядової ради Агар-
ков Євген Юрiйович, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр винагоро-
ди особа не надала. Переобраний рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
вiд 11.08.2014 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Дозвiл на розкриття iнформацiї про паспортнi 
данi особа не надала. Припинено повноваження з 10.11.2017 року; член 
Ревізійної комісії Яковенко Юрiй Олексiйович, дозвiл на розкриття 
iнформацiї про розмiр винагороди особа не надала. Переобраний 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.08.2016 р. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозвiл 
на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особа не надала. Припинено 
повноваження з 10.11.2017 року; член Ревізійної комісії Ржевський Павло 
Миколайович, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди 
особа не надала. Переобраний рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 
05.08.2016 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Дозвiл на розкриття iнформацiї про паспортнi 
данi особа не надала. Припинено повноваження з 10.11.2017 року; член 
Ревізійної комісії Якубович Костянтин Олександрович, дозвiл на розкрит-
тя iнформацiї про розмiр винагороди особа не надала. Обраний рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.08.2016 р. Посадова особа непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозвiл на роз-
криття iнформацiї про паспортнi данi особа не надала. Припинено повно-
важення з 10.11.2017 року.; терміном на при роки обрано: член 
Наглядової ради Хованець Павло Михайлович, рiшенням загальних 
зборiв акцiонерiв (протокол №1/2017 вiд 10.11.2017р.) ПАТ «КРЕ МЕН-
ЧУК НАФТО ПРОДУКТ СЕРВIС» обрано термiном на три роки. Паспорт: 
згоду на поширення конфiденцiйної iнформацiї не надавав, володiє 
акцiями в кiлькостi 23 штук, що становить 0,00% вiд загальної кiлькостi 
акцiй. Займав посаду Голови Наглядової ради з 29.03.2011р.; член На-
глядової ради Агарков Євген Юрiйович рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв (протокол №1/2017 вiд 10.11.2017р.) ПАТ «КРЕ МЕН ЧУК-
НАФТО ПРОДУКТ СЕРВIС» обрано термiном на три роки. Паспорт: згоду 
на поширення конфiденцiйної iнформацiї не надавав, володiє акцiями в 
кiлькостi 0 штук, що становить 0,00% вiд загальної кiлькостi акцiй. Зай-
мав посаду Члена Наглядової ради з 29.03.2011р.; член Наглядової ради 
Пушенко Катерина Олександрiвна, рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
(протокол №1/2017 вiд 10.11.2017р.) ПАТ «КРЕ МЕН ЧУК НАФТО ПРОДУКТ-
СЕРВIС» обрана термiном на три роки. Паспорт: згоду на поширення 
конфiденцiйної iнформацiї не надавала, володiє акцiями в кiлькостi 
0 штук, що становить 0,00% вiд загальної кiлькостi акцiй. Займала посади 
ревiзора, члена ревiзiйної комiсiї, провiдного; голова Наглядової ради 
Хованець Павло Михайлович, рішенням засiдання Наглядової ради вiд 
10.11.2017 року (протокол №1) ПАТ «КРЕ МЕН ЧУК НАФТО ПРОДУКТ-
СЕРВIС» обрано термiном на три роки. Паспорт: згоду на поширення 
конфiденцiйної iнформацiї не надавав, володiє акцiями в кiлькостi 
23 штук, що становить 0,00% вiд загальної кiлькостi акцiй. Займав посаду 
Голови Наглядової ради з 29.03.2011р.

IІІ. підпис
1. Особа, зазанчена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Голова правління    (підпис)      т.о. малюченко        10.11.2017р.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «КременЧУКнафтопродУКтСервIС»

повІдомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента 

I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ЕНЕРГІЯ — ІНВЕСТ»
Код за ЄДРПОУ: 24220539
Місцезнаходження: 03055, м. Київ, провулок Тбіліський, 4/10
Міжміський код, телефон та факс: (044) 236-21-78
Електронна поштова адреса: gll@ukrpromproekt.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://energia-invest.
emit.com.ua/

Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента 
шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства 
за рішенням вищого органу емітента або суду

II. текст повідомлення
10 листопада 2017 року позачерговими Загальними зборами акці-

онерів ПрАТ «ЕНЕРГІЯ — ІНВЕСТ» (Протокол №2/2017 від 
06.10.2017 р.) у зв’язку з необхідністю зменшення витрат, пов’язаних 
з обслуговуванням такої організаційно-правової форми як Приватне 
акціонерне товариство, підвищення оперативності прийняття рішень 
вищим органом управління з питань діяльності товариства було при-
йняте рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ЕНЕРГІЯ — ІНВЕСТ» шляхом перетворення у ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГІЯ — ІНВЕСТ». 
«За» таке рішення проголосували 18 187 голосів (100% голосів при-
сутніх на зборах), «проти» — 0 голосів (0% голосів присутніх на збо-
рах), «утримались» — 0 голосів (0% голосів присутніх на зборах).

Повне найменування юридичної особи правонаступника — ТО-
ВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГІЯ — ІН-
ВЕСТ».

До правонаступника переходять всі активи та зобов’язання ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГІЯ — ІНВЕСТ». 
Розмір статутного капіталу правонаступника — 6 820 125,00 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГІЯ — ІНВЕСТ», 
що прийняло рішення про реорганізацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГІЯ — ІНВЕСТ» шляхом перетворення в 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГІЯ — 
ІНВЕСТ» здійснює конвертацію акцій в частки ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГІЯ — ІНВЕСТ» та розподі-
ляє серед його учасників.

Відсотковий розмір частки власника акцій у статутному капіталі 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГІЯ — ІН-
ВЕСТ», що реорганізується, має дорівнювати відсотковому розміру 
його частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відпові-
дальністю, що створюється під час реорганізації.

Розмір частки учасника в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГІЯ — ІНВЕСТ» дорів-
нює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у 
статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЕНЕРГІЯ — ІНВЕСТ» до перетворення.

Обмін акцій на частки правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГІЯ — ІНВЕСТ» здійснюється таким 
чином, щоб розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГІЯ — ІНВЕСТ» дорівнював роз-
міру статутного капіталу Товариства на момент прийняття рішення 
про реорганізацію (6 820 125,00 грн.).

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

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

Голова комісії з припинення (перетворення) Бобко віталій 
миколайович

13.11.2017р.

приватне аКцІонерне товариСтво «енерГІя — ІнвеСт»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №216, 14 листопада 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

6

приватне аКцІонерне товариСтво 
«КременЧУцЬКа КондитерСЬКа фаБриКа 

«роШен»
(далі – Товариство)

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:

1.1.Повне найменування емітента Приватне акціонерне товари-
ство «Кременчуцька кондитер-
ська фабрика «Рошен» 

1.2.Організаційно-правова форма 
емітента

Акціонерне товариство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00382191
1.4.Місцезнаходження емітента 39600, Полтавська область, 

м. Кременчук, Крюківський 
район, вул. Ігоря Сердюка, 57.

1.5.Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(0536) 74-26-61

1.6.Електронна поштова адреса емітента office@kkf.pl.ua 
1.7.Дата вчинення події 10 листопада 2017 року
1.8.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб Емітента
1.9.Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується для 
розкриття інформації

http://krcf.roshen.com/

2. текст повідомлення:
2.1. наглядовою радою приватного акціонерного товариства 

«Кременчуцька кондитерська фабрика «рошен» 10 листопада 2017 р. 
прий нято рішення про припинення повноваЖенЬ: 

Член Правління Товариства Малига Роман Іванович (Паспорт серії МО 
№ 444137, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській 
області 04.12.1997 року). Підстава такого рішення: заява особи. Обґрунту-
вання змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення 
Наглядовою радою ПрАТ «КрКФ «Рошен» про дострокове припинення 
пов новажень Малиги Р. І. на посаді члена Правління Товариства. Особа 
перебувала на даній посаді 7 місяців. Особа акціями Товариства не воло-
діє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2. наглядовою радою приватного акціонерного товариства 
«Кременчуцька кондитерська фабрика «рошен» 10 листопада 2017 р. 
прий нято рішення про оБрання:

Член Правління Товариства Зацаринська Марина Юріївна (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано), обрана строком на 1 (один) рік. Підстава 
такого рішення: заява особи. Обґрунтування змін у персональному складі по-
садових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПрАТ «КрКФ «Рошен» 
про обрання Зацаринської М. Ю. на посаду члена Правління Товариства. Інші 
посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: керівник адміністра-
тивного відділу служби управління персоналом ПАТ Джей Ті «Інтернешнл 
Україна», керівник адміністрування заробітних плат, компенсацій та пільг служ-
би управління персоналом ПАТ Джей Ті «Інтернешнл Україна», менеджер з 
адміністрування заробітних плат, компенсацій та пільг служби управління пер-
соналом ПАТ Джей Ті «Інтернешнл Україна», директор з персоналу та соціаль-
них питань ПрАТ «КрКФ «Рошен». Особа акціями Товариства не володіє, непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством України:

Голова правління 
прат «КрКф «рошен»    _______________ радько Сергій петрович

/ підпис МП /

приватне аКцІонерне товариСтво 
«мУКаЧІвСЬКий лІСоКомБІнат»

(код ЄДРПОУ 00274157). Місцезнаходження товариства згідно його 
Статуту: 89640, Україна, Закарпатська область, Мукачівський район, 
смт. Чинадійово, вул. В. Турянчика, 5, повідомляє, що 15 грудня 
2017 року о 10.00 год. за адресою: 89640, Україна, Закарпатська 
область, мукачівський район, смт.Чинадійово, вул. в.турянчика,5, 
актовий зал (другий поверх адміністративного корпусу) відбу-
дуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачерго-
вих загальних зборах відбудеться з 09:00 год. до 09.45 год. за адре-
сою: Мукачівський район, смт.Чинадійово, вул. В. Турянчика, 5.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах: 11 грудня 2017 року.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу, представникам акціонерів документ, що по-
свідчує особу та довіреність оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства в Україні. З матеріалами проекту порядку денного акці-
онери та їх представники мають можливість ознайомитись, звернув-
шись із письмовою заявою на ім’я Генерального директора Товари-
ства. 

Прийняття заяв та ознайомлення із матеріалами зборів здійснюєть-
ся - за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 8.00 год. до 
16.00 год. у приміщенні приймальної (другий поверх адміністративного 
корпусу), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх про-
ведення. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань mlk.emitents.net.ua. Відповідальна особа 
за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами проекту порядку 
денного – Генеральний директор Левченко Володимир Віталійович.

Довідки за телефоном: (03131) 6-25-91.
проект порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії
2. Про обрання голови та секретаря зборів 
3. Про порядок проведення зборів
4. Про попереднє схвалення договору купівлі-продажу частини ці-

лісного майнового комплексу ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» за-
гальною площею 11059,40 м.кв, що становить 35/100 частину від ціло-
го за ціною не нижче експертної оцінки, та підтвердження повноважень 
Генерального директора Товариства, або особи, яка його заміщає, на 
підписання даного договору та на визначення всіх інших умов вказа-
ного договору.

5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новій редакції з урахуванням змін до законодавства про акціонерні то-
вариства.

6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 
членів наглядової ради. 

7. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-
правового договору, трудового договору, що укладатиметься з ними, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами наглядової ради.

Звертаємось до Вас з проханням взяти участь у зборах особисто 
або шляхом видачі відповідної довіреності будь-якій особі, обраній на 
Ваш розсуд.

Генеральний директор
прат «мукачівський лісокомбінат»  в.в. левченко

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Черкаське автотранспортне пiдприємство 17127»

2. Код за ЄДРПОУ 03115399
3. Місцезнаходження 18007, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Луцен-

ка, 12
4. Міжміський код, телефон та факс 0472 633948
5. Електронна поштова адреса em03115399@ab.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації em03115399ab.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 

товариства

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 19.10.2017 р. було прийняте рiшення 

про змiну типу акцiонерного товариства. Дата державної реєстрацiї змiн 
до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 10.11.2017 р. 
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни типу: Публiчне 
акцiонерне товариство «Черкаське автотранспортне пiдприємство 
17127». Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни типу: 
Приватне акцiонерне товариство «Черкаське автотранспортне 
пiдприємство 17127».

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

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

Генеральний директор  Куниця олена Iванiвна
10.11.2017 р.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«ЧерКаСЬКе автотранСпортне пIдприЄмСтво 17127»
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

(зміна складу посадових осіб емітента) емітента (для опублікування 
в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БАНК 
ФАМIЛЬНИЙ»

2. Код за ЄДРПОУ 20042839
3. Місцезнаходження 03039, м.Київ, проспект 

Голосiївський, б.26а
4. Міжміський код, телефон та факс 0442572014, 0442580302
5. Електронна поштова адреса bank@fbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.fbank.com.ua

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

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Спостережної ради (протокол №61/2017 вiд 

10.11.2017), призначено на посаду головного бухгалтера банку Резник Іло-
ну Сергіївну. У посадової особи непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надала. Строк, на який призначено осо-

бу, не визначений. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа займала 
посади начальника відділу фінансового планування та контролю, началь-
ника відділу контролю, начальника відділу звітності та внутрішньобанків-
ських операцій, начальника відділу звітності та контролю ПАТ «БАНК ФА-
МІЛЬНИЙ», провідного фахівця відділу оперативного контролінгу, 
провідного фахівця планово-бюджетного відділу ПАТ «Всеукраїнський банк 
розвитку». 

Вiдповiдно до рiшення Спостережної ради (протокол №61/2017 вiд 
10.11.2017), достроково припинено тимчасове виконання обов'язків голов-
ного бухгалтера-начальника управлiння бухгалтерського облiку, звiтностi 
та контролю Арнанiєю Iриною Юрiївною. У посадової особи непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному 
капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. По-
садова особа перебувала на посаді з 19.08.2017 по 09.11.2017.

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 долженко ольга володимирiвна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 13.11.2017
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «БанК фамIлЬний»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

"Глухiвський завод "Електропа-
нель"

2. Код за ЄДРПОУ 00213764
3. Місцезнаходження 41400, Сумська область, мiсто 

Глухiв, вулиця Iндустрiальна, 
будинок 7

4. Міжміський код, телефон та факс (05444) 2-22-27 (05444) 2-22-27
5. Електронна поштова адреса a.arhipenko@nicmas.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://elpa.com.ua

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

II. текст повідомлення
31 жовтня 2017 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв 

Публiчного акцiонерного товариства «Глухiвський завод «Електропанель», 

мiсцезнаходження: 41400, Сумська область, м. Глухiв, вулиця Iндустрiальна, 
буд. 7, код ЄДРПОУ 00213764 (надалi - Товариство) прийнято рiшення про 
змiну типу Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне 
акцiонерне товариство.

Державну реєстрацiю вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну 
особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, 
фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань проведено 
03.11.2017 року.

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне 
акцiонерне товариство «Глухiвський завод «Електропанель».

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне 
акцiонерне товариство «Глухiвський завод «Електропанель».

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 татарченко анатолiй 

олександрович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.11.2017
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво 
“ГлУХIвСЬКий Завод “елеКтропанелЬ”

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Науково-виробниче підприємство «Система».2. Код за ЄДРПОУ: 
32133730.3. Місцезнаходження: 61070 м. Харків, вул. Рудика,6.4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс: (057) 752-21-01, (057) 752-54-20.

5. Електронна поштова адреса: bumagi@jst-systema.com.6. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: systema-tv.com

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

ІІ. текст повідомлення 
13.11.2017р. Товариством отримано рішення Наглядової ради (Прото-

кол №2 від 06.11.17), яка складається з представників акціонера , про об-
рання з її складу Голови Наглядової ради- Кравченка Олега Олександрови-
ча. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Акціями товариства не 
володіє. Є представником акціонера.Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Останні 5 років працював на посаді:нач. служ-
би з експертного забезпечення, заст. нач.,першого заступник начальника 

митниці, начальника відділу, першого заступника начальника РВ ФДМУ. 
Призначено на посаду строком на 3 роки зг. Статуту Товариства.

13.11.2017р. Товариством отримано рішення Наглядової ради (Прото-
кол №2 від 06.11.17), яка складається з представників акціонера , про об-
рання з її складу заступника Голови Наглядової ради- Бричковську Євгенію 
Миколаївну. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Акціями това-
риства не володіє. Є представником акціонера.Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Останні 5 років працювала на по-
саді: заступника начальника відділу, начальника відділу. Призначено на 
посаду строком на 3 роки зг. Статуту Товариства.

13.11.2017р. Товариством отримано рішення Наглядової ради (Прото-
кол №2 від 06.11.17), яка складається з представників акціонера , про об-
рання з її складу секретаря Наглядової ради- Алейник Наталію Валеріївну. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Акціями товариства не во-
лодіє. Є представником акціонера.Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Останні 5 років працювала на посаді: начальника 
відділу, головного спеціаліста, заступника начальника відділу. Призначено 
на посаду строком на 3 роки зг. Статуту Товариства.

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. Генерального директора            Худошин Григорій Іванович
13.11.2017

приватне аКцІонерне товариСтво «наУКово-вироБниЧе пІдприЄмСтво «СиСтема»
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повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ»

Ідентифікаційний код за ЄдрпоУ емітента: 05393518 
місцезнаходження емітента: 79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44.
електронна поштова адреса: eko-dim@emitent.net.ua
адреса сторінки в мережі Інтернет www.eko-dim.ua
номер телефону керівника емітента: 0322249474; факс: 

0322249288
Зміна складу посадових осіб емітента 
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Холдингова компанія 

«ЕКО-ДІМ» (далі - «Товариство») від 10.11.2017 року (протокол поза-
чергових Загальних зборів акціонерів Товариства №10/11/17 від 
10.11.2017 р.) прийнято рішення:

1. - Про припинення повноважень Голови та члена Наглядової ради 
Товариства , а саме:

Голови Наглядової ради Товариства Тарас Наталії Сергіївни. Згоди 
Тарас Н.С. на розкриття паспортних даних не надано. Володіє акціями 
Товариства в кількості 111 штук, що становить 0,1267% від статутного 
капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі або посадо-
ві злочини немає. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 
24.04.2015р., на посаді Голови Наглядової ради — з 01.11.2017р.

член Наглядової ради Товариства Бук Роман Володимирович — 
представник акціонера ТзОВ «Управляюча компанія «Еко-Дім», код за 
ЄДРПОУ 37304980, яка володіє 114 шт. простих іменних акціїй Товари-
ства. Згоди Бука Р.В. на розкриття паспортних даних не надано. Акція-
ми Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi або 
посадовi злочини не має. На посаді перебував з 26.04.2016р.

2 -Про обрання членами Наглядової ради Товариства:
член Наглядової ради Артемович Ігор Володимирович - акціонер. 

Згоди Артемовича І.В. на розкриття паспортних даних не надано. Во-
лодіє акціями емітента в кількості 11188 штук, що становить 12,7755 % 
від статутного фонду Товариства. Протягом своєї діяльності обіймав 
посади заступника Голови Правління з маркетингу Товариства, за-
ступника Голови Правління Товариства, Голови Наглядової ради Това-
риства, Голови Правління Товариства. Непогашеної судимості за ко-

рисливі або посадові злочини не має. Обраний строком на 3 (три) 
роки.

член Наглядової ради Качерай Василь Петрович — представник 
акціонера. Згоди Качерая В.П. на розкриття паспортних даних не на-
дано. Акціями емітента не володіє. Протягом своєї діяльності обіймав 
посади головного бухгалтера ТзОВ «Фінансова компанія «Еко-Дім»; 
директора ТзОВ «Фінансова компанія «Еко-Дім». Непогашеної суди-
мості за корисливі або посадові злочини не має. Обраний строком на 
3 (три) роки. 

член Наглядової ради Лепецький Юрій Ігорович — акціонер. Згоди 
Лепецького Ю.І. на розкриття паспортних даних не надано. Володіє 
акціями емітента в кількості 42 штуки, що становить 0,048 % від ста-
тутного фонду Товариства. Протягом своєї діяльності обіймав посади 
заступника Голови ДПС у Львівській обл.; заступника начальника ГУ 
Міндоходів у Львівській обл.; віце-президента з питань розвитку бізне-
су Корпорації «Галичартбуд», члена Наглядової ради Товариства, за-
ступника Голови Правління з економіки. Непогашеної судимості за 
корисливі або посадові злочини не має. Обраний строком на 3 (три) 
роки. 

Рішенням Наглядової ради Товариства від 10.11.2017р. (протокол 
Наглядової ради №10/11/17 від 10.11.2017р.) обрано Голову Наглядо-
вої ради Товариства:

Артемовича Ігоря Володимировича — акціонера Товариства. Згоди 
Артемовича І.В. на розкриття паспортних даних не надано. Володіє 
акціями емітента в кількості 11188 штук, що становить 12,7755% від 
статутного фонду Товариства. Протягом своєї діяльності обіймав по-
сади заступника Голови Правління з маркетингу Товариства, заступ-
ника Голови Правління Товариства, Голови Наглядової ради Товари-
ства, Голови Правління Товариства. Непогашеної судимості за 
корисливі або посадові злочини не має. Обраний строком на 3 (три) 
роки.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством: Голова правління артемович в.І. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. 
I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: приватне 
аКцІонерне товариСтво «мирГородСЬКий Завод продто-
варІв «КалинКа»». 2. Код за ЄДРПОУ: 00377041. 3. Місцезнахо-
дження: 37601, полтавська обл., місто миргород, вУлиця БаГа-
ЧанСЬКа, будинок 2. 4. Міжміський код, телефон та факс: 
0535541058 (т/ф). 5. Електронна поштова адреса: kalinka@emitent.
org.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: http://kalinka.emitent.
org.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента. II. Текст повідомлення. Назва уповноваженого 
органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових 
осiб: загальні збори акціонерів та наглядова рада. Дата прийняття 
рішення – 10.11.2017. Зміст такого рішення iз зазначенням підстав: 
переобрання наглядової ради товариства, обрання ревізора то-
вариства на вакантну посаду, у зв`язку із зміною складу акціоне-
рів. Всі особи, зазначені у інформації, не надали згоди на розкриття 
паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не мають. припинено повноваження – Голова наглядової 
ради Свириденко Сергiй олександрович на підставі рішення за-
гальних зборів акціонерів, за його бажанням та у зв`язку із зміною 
складу акціонерів. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій осо-
бі, у відсотках – 0. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 
з 31.01.2015. припинено повноваження – Член наглядової ради 
ястребов вiктор васильович на підставі рішення загальних зборів 
акціонерів у зв`язку із зміною складу акціонерів. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі, у відсотках – 0. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посаді - з 31.01.2015. припинено повнова-
ження – Член наглядової ради тов «аКва IнвеСт ГрУп» (Код за 
ЄдрпоУ 38546941), в особi директора Шебек валентина михай-
ловича на підставі рішення загальних зборів акціонерів у зв`язку із 
зміною складу акціонерів. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі, у відсотках – 0. Строк, протягом якого особа перебувала на 

посаді - з 31.01.2015. обрано - Голова наглядової ради Смусь ва-
силь Іванович (представник акціонера товариСтво З оБме-
ЖеноЮ вІдповІдалЬнІСтЮ «аКва ГрУп лтд», Код за ЄдрпоУ 
41204780) замість особи, повноваження якої припинено, на підставі 
рішення загальних зборів акціонерів та наглядової ради. Розмір паке-
та акцій емітента, які належать цій особі, у відсотках – 0. Строк, на 
який призначено (обрано) особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник відділу транспорту, 
директор. обрано - Член наглядової ради мартюк наталія васи-
лівна (незалежний директор) замість особи, повноваження якої 
припинено, на підставі рішення загальних зборів акціонерів. Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі, у відсотках – 0. Строк, 
на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер, замісник головного 
бухгалтера, головний бухгалтер. обрано - Член наглядової ради 
Зенцова анастасія віталіївна (представник акціонера товари-
Ство З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬнІСтЮ «аКва ГрУп лтд») 
замість особи, повноваження якої припинено, на підставі рішення за-
гальних зборів акціонерів. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі, у відсотках – 0. Строк, на який призначено (обрано) особу – 
3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: бухгалтер, головний бухгалтер. обрано - ревізор руденко ла-
риса анатоліївна на вакантну посаду, на підставі рішення загальних 
зборів акціонерів. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі, 
у відсотках – 0. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: комерцій-
ний директор, начальник відділу логістики, заступник начальника відді-
лу збуту по власній роздрібній мережі, перший заступник директора, 
товарознавець групи періодичних видань та роздрібної торгівлі, на-
чальник відділу збуту. III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтвер-
джує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Наймену-
вання посади: директор Гринюк денис олегович. 13.11.2017

приватне аКцІонерне товариСтво «ХолдинГова КомпанІя «еКо-дІм»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«мирГородСЬКий Завод продтоварІв «КалинКа»
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Шановний аКцІонер!
приватного акціонерного товариства 

«СтраХова КомпанІя «пЗУ УКраЇна» 
(Код за ЄДРПОУ: 20782312)

Місцезнаходження: 04053, Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 40
приватне аКцІонерне товариСтво «СтраХова КомпанІя «пЗУ 

УКраЇна» (надалі – Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Това-
риства прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 15 грудня 2017 року 
за адресою: м. Київ, вул. дегтярівська, 62, третій поверх, офісне примі-
щення прат «СК «пЗУ Україна», великий зал для переговорів.

Реєстрація акціонерів проводиться з 15.00 години до 15.30 години. По-
чаток зборів об 16.00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в За-
гальних зборах: 11 грудня 2017 року (станом на 24.00 ).

порядоК денний:
1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товари-

ства.
2. Про обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів То-

вариства.
3. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження принципів формування вина-

городи Членів Наглядової ради Товариства.
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

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

7. Прийняття рішення про затвердження принципів формування вина-
городи Членів виконавчого органу Товариства.

8. Про внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Стату-
ту Товариства.

для участі в позачергових Загальних зборах при собі необхідно 
мати наступні документи:

Акціонерам-фізичним особам – паспорт або документ, що посвідчує 
особу.

Представникам акціонерів-фізичних осіб – паспорт або документ, що 
посвідчує особу та довіреність, посвідчена нотаріально. 

Представникам акціонерів-юридичних осіб:
а) резидентам – паспорт або документ, що посвідчує особу представни-

ка; довіреність, підписана керівником та засвідчена печаткою юридичної 
особи; копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена нотаріально; 
копія довідки органу статистки про присвоєння коду ЄДРПОУ, засвідчена 
нотаріально; витяг з Статуту щодо повноважень керівника юридичної осо-
би, засвідчений керівником юридичної особи; копія документу (протокол, 
наказ) про призначення керівника юридичної особи, засвідчена печаткою 
юридичної особи;

б) нерезидентам – витяг із торговельного, банківського чи судового реє-
стру або довіреність, підписана керівником та засвідчена печаткою юри-
дичної особи-нерезидента, які повинні бути засвідчені згідно із законодав-
ством країни його видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у 
консульській установі України або засвідчені у посольстві відповідної дер-
жави в Україні та легалізовані в МЗС, якщо міжнародними договорами, у 
яких бере участь Україна, не передбачено інше; паспорт або документ, що 
посвідчує особу.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право 
ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Това-
риств. Акціонери можуть ознайомитися з вищевказаними матеріалами та 
документами на третьому поверсі офісного приміщення ПрАТ «СК «ПЗУ 
Україна» у великому залі для переговорів за адресою: м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, 62, з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 
14:00 год.), а в день проведення Загальних зборів Товариства – також у 
місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення ак-
ціонерів із зазначеними документами є Голова Правління Товариства.

Проекти рішень позачергових Загальних зборів Товариства розміщені 
на власному веб-сайті Товариства за адресою http://www.pzu.com.ua/about/
docs/resolutions.html.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загаль-
них зборів звертатись до директора юридичного управління Коршака Сер-
гія Володимировича за тел/факс: (044) 238-26-54 або за адресою: м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 62.

Голова наглядової ради
прат СК «пЗУ Україна»  ............................... лешек Кузємський

Шановний аКцІонер!
приватного акціонерного товариства 

«СтраХова КомпанІя «пЗУ УКраЇна СтраХУвання Життя» 
(Код за ЄДРПОУ: 32456224)

Місцезнаходження: 04053, Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 40
приватне аКцІонерне товариСтво «СтраХова КомпанІя 

«пЗУ УКраЇна СтраХУвання Життя»» (надалі – Товариство) повідом-
ляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення 
позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які 
відбудуться 15 грудня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. дегтярів-
ська, 62, третій поверх, офісне приміщення прат «СК «пЗУ УКраЇна 
СтраХУвання Життя», великий зал для переговорів.

Реєстрація акціонерів проводиться з 16.00 години до 16.30 години. По-
чаток зборів об 17.00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в За-
гальних зборах: 11 грудня 2017 року (станом на 24.00 ).

порядоК денний:
1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів То-

вариства.
3. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження принципів формування вина-

городи членів Наглядової ради Товариства.
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

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

7. Прийняття рішення про затвердження принципів формування вина-
городи членів виконавчого органу Товариства.

8. Про внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Стату-
ту Товариства.

для участі в позачергових Загальних зборах при собі необхідно 
мати наступні документи:

Акціонерам-фізичним особам – паспорт або документ, що посвідчує 
особу.

Представникам акціонерів-фізичних осіб – паспорт або документ, що 
посвідчує особу та довіреність, посвідчена нотаріально. 

Представникам акціонерів-юридичних осіб:
а) резидентам – паспорт або документ, що посвідчує особу представни-

ка; довіреність, підписана керівником та засвідчена печаткою юридичної 
особи; копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена нотаріально; 
копія довідки органу статистки про присвоєння коду ЄДРПОУ, засвідчена 
нотаріально; витяг з Статуту щодо повноважень керівника юридичної осо-
би, засвідчений керівником юридичної особи; копія документу (протокол, 
наказ) про призначення керівника юридичної особи, засвідчена печаткою 
юридичної особи;

б) нерезидентам – витяг із торговельного, банківського чи судового реє-
стру або довіреність, підписана керівником та засвідчена печаткою юри-
дичної особи-нерезидента, які повинні бути засвідчені згідно із законодав-
ством країни його видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у 
консульській установі України або засвідчені у посольстві відповідної дер-
жави в Україні та легалізовані в МЗС, якщо міжнародними договорами, у 
яких бере участь Україна, не передбачено інше; паспорт або документ, що 
посвідчує особу.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право 
ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Това-
риств. Акціонери можуть ознайомитися з вищевказаними матеріалами та 
документами на третьому поверсі офісного приміщення ПрАТ «СК «ПЗУ 
Україна» у великому залі для переговорів за адресою: м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, 62, з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 
14:00 год.), а в день проведення Загальних зборів Товариства – також у 
місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення ак-
ціонерів із зазначеними документами є Голова Правління Товариства.

Проекти рішень позачергових Загальних зборів Товариства розміщені 
на власному веб-сайті Товариства за адресою http://www.pzu.com.ua/about/
docs/resolutions.html.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загаль-
них зборів звертатись до директора юридичного управління Коршака Сер-
гія Володимировича за тел/факс: (044) 238-26-54 або за адресою: м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 62.

Голова наглядової ради
прат СК «пЗУ Україна
срахування життя»  ............................... лешек Кузємський

приватне аКцІонерне товариСтво «СтраХова КомпанІя «пЗУ УКраЇна СтраХУвання Життя»

приватне аКцІонерне товариСтво «СтраХова КомпанІя «пЗУ УКраЇна» 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬ-
КИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05393116
3. Місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081
4. Міжміський код, телефон та факс: Тел. (0562) 35-91-03; 35-92-50

Факс (0562) 34-91-08
5. Електронна поштова адреса: Info@ntrp.interpipe.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ntrp.interpipe.biz
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: Відомос-
ті про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість

ІІ. Текст повідомлення
I. Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІН-

ТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по
тексту - Товариство, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ") 09 листопада 2017 року (про-
токол засідання №533) прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ", далі по
тексту - ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" (код за ЄДРПОУ 33718431; місцезна-
ходження: вул. Винокурова, 4, м. Дніпро, Україна, 49051).

Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" є афілійованою
особою акціонера, який спільно з афілійованими особами володіє 93,93%
акцій Товариства; є юридичною особою, в якій голова Наглядової ради
Храйбе Ф.З. є Головою Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", член Наг-
лядової ради Брідня Г.І. є членом Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
є стороною правочину. 

Наглядовою радою схвалено наступні правочини:
1) договір про переведення боргу №553/580160927 від 11.07.2016р., ук-

ладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора,
ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'яза-
ної сторони (Первісного боржника) у зобов'язаннях, що виникають із Дого-
вору, укладеного між Первісним боржником та Кредитором.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 147 741,70 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 1,233%.

Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язу-
ється виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основного Договору. 

2) договір про переведення боргу №621/580161014 від 04.08.2016р., ук-
ладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора,
ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", якості Нового боржника,  предметом якого є заміна зобов'яза-
ної сторони (Первісного боржника) у зобов'язаннях, що виникають із Дого-
вору, укладеного між Первісним боржником та Кредитором.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 103 046,27 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,860%.

Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язу-
ється виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основного Договору. 

3) договір про переведення боргу №850/580161294 від 13.10.2016р., ук-
ладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора,
ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'яза-
ної сторони (Первісного боржника) у зобов'язаннях, що виникають із Дого-
вору, укладеного між Первісним боржником та Кредитором. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 242 556,93 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 2,025%.

Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язу-
ється виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основного Договору.

4) договір про переведення боргу №21/10-3/580161334 від
17.10.2016р., укладений між ТОВ "МЕТА", в якості Кредитора, ТОВ "МЗ
"ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ",
якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'язаної сторони
(Первісного боржника) у зобов'язаннях, що виникають із Договору, укладе-
ного між Первісним боржником та Кредитором. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 2 621,23 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,022%.

Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язу-
ється виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основного Договору. 

5) договір про переведення боргу №04/11-1/580161365 від 04.11.2016р.,
укладений між ТОВ "МЕТА", в якості Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ",
в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", якості Нового
боржника, предметом якого є заміна зобов'язаної сторони (Первісного бор-
жника) у зобов'язаннях, що виникають із Договору, укладеного між Первіс-
ним боржником та Кредитором. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 6 062,46 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,051%.

Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язу-
ється виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основного Договору. 

ІI. Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 09 листопада 2017 року
(протокол засідання №533), прийнято рішення про схвалення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО", далі по тексту - ТОВ "ТРАН-
СКОМ-ДНІПРО" (код за ЄДРПОУ 34984027; місцезнаходження: вул. Столє-
това, 21, м. Дніпро, Україна, 49081).

Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО" є афілійованою
особою акціонера, який спільно з афілійованими особами володіє 93,93%
акцій Товариства; є стороною правочину. 

Наглядовою радою схвалено наступні правочини:
1) додаткові угоди і додатки до договору перевезення №516071578 від

05.07.2007р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості За-
мовника, та ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО", в якості Перевізника, предметом
яких є надання автотранспортних послуг з перевезення пасажирів.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 5 870,33 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,049%.

Інші істотні умови правочину: Послуги надаються на підставі заявок За-
мовника. 

2) додаткові угоди і додатки до договору №6/011015/523151372 про на-
дання послуг від 01.10.2015р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП
НТЗ", в якості Замовника, та ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО", в якості Перевіз-
ника, предметом яких є надання послуг з нерегулярного перевезення пра-
цівників Замовника.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 5 112,27 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,043%.

Інші істотні умови правочину: Послуги надаються на підставі заявок За-
мовника. 

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

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

Голова Правління Є.М.Копаєв
10.11.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: ПРИВАт-

НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВС-
ЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ ЗАЛIЗОБЕТОНИХ КОНС-
ТРУКЦIЙ" 2. Код за ЄДРПОУ: 01374010; 3. Місцезнаходження: 49022,
м. Днiпро, Молодогвардiйська, буд. 2; 4. Міжміський код, телефон та факс:
0562 790-03-42 0562 790-03-41 5. Електронна поштова адреса: offi-
ce@dzmgbk.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації:
www.dzmgbk.com.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну
складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення 
Засiданням Наглядової ради ПРАТ "ДЗМЗБК" прийнято рiшення (Про-

токол № 09-11-17 вiд 09.11.17 р.) звiльнити наступних посадових осіб:
- Генерального директора Богдана Iгоря Миколайовича. Посадова

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа
не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа не-
погашеної судимості за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi
Генерального директора ПРАТ "ДЗМЗБК" особа перебувала з 25.04.2016
р. На посадi Голови Правлiння ПАТ "ДЗМЗБК" особа перебувала з
19.04.2013 р. по 25.04.2016 р.

- Головного бухгалтера Богдан Нiну Iванiвну. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє час-
ткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа непогашеної су-
димостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Головного
бухгалтера особа перебувала з 05.06.2003 р. На посаду Головного бух-
галтера нiкого не обрано, оскiльки ця посада не передбачена статутним
розкладом станом на 09.11.17 р.

Засiданням Наглядової ради ПРАТ "ДЗМЗБК" прийнято рiшення (Про-
токол № 09-11-17 вiд 09.11.17 р.) призначити на посаду Генерального ди-
ректора ПРАТ "ДЗМЗБК" Дженкову Яну Петрiвну. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє
часткою в статутному капiталi ПРАТ "ДЗМЗБК". Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi осо-
ба обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер ПРАТ "ПЕУ"; дирек-
тор, головний бухгалтер ТОВ "ДМЗБК". Строк, на який призначено поса-
дову особу: один рiк.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Генеральний директор Дженкова Яна Петрiвна
09.11.17 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про зміну складу посадових осіб емітента) емітента.

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ
ВЕЛЕТЕНЬ".

2. Код за ЄДРПОУ: 00486770.
3. Місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Ба-

рикадна, буд.6, каб.№ 2Б. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05747)30970, (05747)30970
5. Електронна поштова адреса: pz.red.veleten@gmail.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://agrocentrua.com/index.php/ca-
tegory/rv/ .

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

1. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №10/11-2017 вiд
10.11.2017) повноваження Директора Товариства Єсипенко Андрія Мико-
лайовича припинено 10.11.2017 за заявою Єсипенка А.М. про звільнення
його з посади Директора Товариства за власним бажанням. Директор То-
вариства перебував на посаді 22 календарних днів: з 20.10.2017 по
10.11.2017 (обраний Рішенням Наглядової ради Товариства згідно прото-
колу №19/10-2017/В вiд 19.10.2017). Розмір пакета акцій або частка, якою
володіє в статутному капiталi емiтента - 0 (нуль)%. Директор Товариства
не має судимостi (в тому числi непогашеної) за корисливі та посадові зло-
чини. Директор Товариства не надав згоди на поширення його персональ-
них даних.

2. Рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол №10/11-2017 вiд
10.11.2017) Заболотню Лілію Володимирівну було призначено Директо-
ром Товариства з 13.11.2017 р. за заявою  Заболотньої Л.В. про призна-
чення її на посаду Директора Товариства. Розмiр пакета акцiй або частка,
якою володiє в статутному капіталі емітента - 0 (нуль)%. Директор не має
судимості (в тому числi непогашеної) за корисливі та посадові злочини.
Директор обраний строком на 3 роки. Інформація про iншi посади, якi
обіймав Директор протягом останніх п'яти років: не обіймав інші посади.
Директор Товариства не надав згоди на поширення його персональних
даних.

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

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

2. Найменування посади
Директор Заболотня Лілія Володимирівна 13.11.2017 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного то-
вариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧ-

НИЙ ЦЕНТР "КОНТАКТ"
(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2;

код ЄДРПОУ 13428292)  повідомляє, що 29 листопада 2017 року об 11.00
за адресою: м. Дніпро, вул. Кабардинська,  б. 2  у приміщенні залу за-
сідань (2 -й поверх) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде про-
водитись 29 листопада 2017 року за адресою проведення зборів  (м. Дніп-
ро, вул. Кабардинська, б. 2, зал засідань, 2-й поверх)  з 10.30  годин до
10.50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах, складеного станом на 24 годину 23.11.2017р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представни-
кам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси ак-
ціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного зако-
нодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 23.11.2017р.

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюле-

тенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження поряд-

ку денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регла-
менту роботи загальних зборів.

4. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства
минулих років до 2017 року. Прийняття рішення про виплату дивідендів,
затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також
визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів. Визначення
дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за
простими іменними акціями.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - -
www.kontakt.biz.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: для ознайомлення з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, включених до
порядку денного, звертатися в робочі дні з 9.00 до 18.00  за адресою: м.
Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2,  кімната № 1. В день проведення загаль-
них зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами - директор приватного акціонерного товарис-
тво "Дніпропетровський інженерно-технічний центр "Контакт" - Черниш Вік-
торія Веніамінівна.

Телефон для довідок: (0562) 31-76-11.
Директор ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" 

В.В. Черниш
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: ПРИВАт-

НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВС-
ЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ ЗАЛIЗОБЕТОНИХ КОНС-
ТРУКЦIЙ" 2. Код за ЄДРПОУ: 01374010; 3. Місцезнаходження: 49022,
м. Днiпро, Молодогвардiйська, буд. 2; 4. Міжміський код, телефон та факс:
0562 790-03-42 0562 790-03-41 5. Електронна поштова адреса: offi-
ce@dzmgbk.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації:
www.dzmgbk.com.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну
складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення 
Засiданням Наглядової ради ПРАТ "ДЗМЗБК" прийнято рiшення (Про-

токол № 09-11-17 вiд 09.11.17 р.) звiльнити наступних посадових осіб:
- Генерального директора Богдана Iгоря Миколайовича. Посадова

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа
не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа не-
погашеної судимості за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi
Генерального директора ПРАТ "ДЗМЗБК" особа перебувала з 25.04.2016
р. На посадi Голови Правлiння ПАТ "ДЗМЗБК" особа перебувала з
19.04.2013 р. по 25.04.2016 р.

- Головного бухгалтера Богдан Нiну Iванiвну. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє час-
ткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа непогашеної су-
димостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Головного
бухгалтера особа перебувала з 05.06.2003 р. На посаду Головного бух-
галтера нiкого не обрано, оскiльки ця посада не передбачена статутним
розкладом станом на 09.11.17 р.

Засiданням Наглядової ради ПРАТ "ДЗМЗБК" прийнято рiшення (Про-
токол № 09-11-17 вiд 09.11.17 р.) призначити на посаду Генерального ди-
ректора ПРАТ "ДЗМЗБК" Дженкову Яну Петрiвну. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє
часткою в статутному капiталi ПРАТ "ДЗМЗБК". Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi осо-
ба обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер ПРАТ "ПЕУ"; дирек-
тор, головний бухгалтер ТОВ "ДМЗБК". Строк, на який призначено поса-
дову особу: один рiк.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Генеральний директор Дженкова Яна Петрiвна
09.11.17 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про зміну складу посадових осіб емітента) емітента.

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ
ВЕЛЕТЕНЬ".

2. Код за ЄДРПОУ: 00486770.
3. Місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Ба-

рикадна, буд.6, каб.№ 2Б. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05747)30970, (05747)30970
5. Електронна поштова адреса: pz.red.veleten@gmail.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://agrocentrua.com/index.php/ca-
tegory/rv/ .

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

1. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №10/11-2017 вiд
10.11.2017) повноваження Директора Товариства Єсипенко Андрія Мико-
лайовича припинено 10.11.2017 за заявою Єсипенка А.М. про звільнення
його з посади Директора Товариства за власним бажанням. Директор То-
вариства перебував на посаді 22 календарних днів: з 20.10.2017 по
10.11.2017 (обраний Рішенням Наглядової ради Товариства згідно прото-
колу №19/10-2017/В вiд 19.10.2017). Розмір пакета акцій або частка, якою
володіє в статутному капiталi емiтента - 0 (нуль)%. Директор Товариства
не має судимостi (в тому числi непогашеної) за корисливі та посадові зло-
чини. Директор Товариства не надав згоди на поширення його персональ-
них даних.

2. Рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол №10/11-2017 вiд
10.11.2017) Заболотню Лілію Володимирівну було призначено Директо-
ром Товариства з 13.11.2017 р. за заявою  Заболотньої Л.В. про призна-
чення її на посаду Директора Товариства. Розмiр пакета акцiй або частка,
якою володiє в статутному капіталі емітента - 0 (нуль)%. Директор не має
судимості (в тому числi непогашеної) за корисливі та посадові злочини.
Директор обраний строком на 3 роки. Інформація про iншi посади, якi
обіймав Директор протягом останніх п'яти років: не обіймав інші посади.
Директор Товариства не надав згоди на поширення його персональних
даних.

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

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

2. Найменування посади
Директор Заболотня Лілія Володимирівна 13.11.2017 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного то-
вариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧ-

НИЙ ЦЕНТР "КОНТАКТ"
(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2;

код ЄДРПОУ 13428292)  повідомляє, що 29 листопада 2017 року об 11.00
за адресою: м. Дніпро, вул. Кабардинська,  б. 2  у приміщенні залу за-
сідань (2 -й поверх) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде про-
водитись 29 листопада 2017 року за адресою проведення зборів  (м. Дніп-
ро, вул. Кабардинська, б. 2, зал засідань, 2-й поверх)  з 10.30  годин до
10.50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах, складеного станом на 24 годину 23.11.2017р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представни-
кам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси ак-
ціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного зако-
нодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 23.11.2017р.

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюле-

тенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження поряд-

ку денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регла-
менту роботи загальних зборів.

4. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства
минулих років до 2017 року. Прийняття рішення про виплату дивідендів,
затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також
визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів. Визначення
дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за
простими іменними акціями.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - -
www.kontakt.biz.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: для ознайомлення з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, включених до
порядку денного, звертатися в робочі дні з 9.00 до 18.00  за адресою: м.
Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2,  кімната № 1. В день проведення загаль-
них зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами - директор приватного акціонерного товарис-
тво "Дніпропетровський інженерно-технічний центр "Контакт" - Черниш Вік-
торія Веніамінівна.

Телефон для довідок: (0562) 31-76-11.
Директор ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" 

В.В. Черниш

прат «ГаЗтеК»
(код за ЄДРПОУ 31815603, місцезнаходження: 04116, Україна, м. Київ, 

вул. маршала рибалка, 11, прат «ГаЗтеК», засоби зв'язку (телефон, 
факс, електронна пошта) (+ 38 044) 207 53 40, 205 58 91, e-mail: office@
gaztek.com.ua) є емітентом іменних відсоткових забезпечених облігацій 
серії В, номінальною вартістю 1000,00 грн. одна облігація (Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій підприємств № 233/2/2014 від 24.11.2014 р.), 
строком обігу облігацій по 06.09.2029 року. 

Наказом директора емітента за № 09/11-змВ від 09.11.2017 року прий-
нято рішення на тринадцятий відсотковий період (з 08.12.2017 р. по 
08.03.2018 р.) залишити відсоткову ставку незмінною на рівні 19,5 %, що 
відповідає положенням Проспекту емісії облігацій.

тов «ІнтервиБУХпром»
повідомлення  

про намір придбати значний пакет акцій
Відповідно до статті 64 Закону України «Про акціонерні товари-

ства» Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтервибухпром» 
(ЄДРПОУ 31123035) повідомляє про намір придбати значний пакет 
акцій Приватного акціонерного товариства «Підприємство з інозем-
ними інвестиціями «ІНТЕРВИБУХПРОМ» (ЄДРПОУ 31385850) у кіль-
кості 26 663 простих іменних акцій. На дату розміщення повідомлен-
ня ТОВ «Інтервибухпром» та його афілійовані особи акціями 
ПрАТ «ІВП» не володіють.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: ПРИВАт-

НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВС-
ЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ ЗАЛIЗОБЕТОНИХ КОНС-
ТРУКЦIЙ" 2. Код за ЄДРПОУ: 01374010; 3. Місцезнаходження: 49022,
м. Днiпро, Молодогвардiйська, буд. 2; 4. Міжміський код, телефон та факс:
0562 790-03-42 0562 790-03-41 5. Електронна поштова адреса: offi-
ce@dzmgbk.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації:
www.dzmgbk.com.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну
складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення 
Засiданням Наглядової ради ПРАТ "ДЗМЗБК" прийнято рiшення (Про-

токол № 09-11-17 вiд 09.11.17 р.) звiльнити наступних посадових осіб:
- Генерального директора Богдана Iгоря Миколайовича. Посадова

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа
не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа не-
погашеної судимості за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi
Генерального директора ПРАТ "ДЗМЗБК" особа перебувала з 25.04.2016
р. На посадi Голови Правлiння ПАТ "ДЗМЗБК" особа перебувала з
19.04.2013 р. по 25.04.2016 р.

- Головного бухгалтера Богдан Нiну Iванiвну. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє час-
ткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа непогашеної су-
димостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Головного
бухгалтера особа перебувала з 05.06.2003 р. На посаду Головного бух-
галтера нiкого не обрано, оскiльки ця посада не передбачена статутним
розкладом станом на 09.11.17 р.

Засiданням Наглядової ради ПРАТ "ДЗМЗБК" прийнято рiшення (Про-
токол № 09-11-17 вiд 09.11.17 р.) призначити на посаду Генерального ди-
ректора ПРАТ "ДЗМЗБК" Дженкову Яну Петрiвну. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє
часткою в статутному капiталi ПРАТ "ДЗМЗБК". Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi осо-
ба обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер ПРАТ "ПЕУ"; дирек-
тор, головний бухгалтер ТОВ "ДМЗБК". Строк, на який призначено поса-
дову особу: один рiк.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Генеральний директор Дженкова Яна Петрiвна
09.11.17 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про зміну складу посадових осіб емітента) емітента.

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ
ВЕЛЕТЕНЬ".

2. Код за ЄДРПОУ: 00486770.
3. Місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Ба-

рикадна, буд.6, каб.№ 2Б. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05747)30970, (05747)30970
5. Електронна поштова адреса: pz.red.veleten@gmail.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://agrocentrua.com/index.php/ca-
tegory/rv/ .

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

1. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №10/11-2017 вiд
10.11.2017) повноваження Директора Товариства Єсипенко Андрія Мико-
лайовича припинено 10.11.2017 за заявою Єсипенка А.М. про звільнення
його з посади Директора Товариства за власним бажанням. Директор То-
вариства перебував на посаді 22 календарних днів: з 20.10.2017 по
10.11.2017 (обраний Рішенням Наглядової ради Товариства згідно прото-
колу №19/10-2017/В вiд 19.10.2017). Розмір пакета акцій або частка, якою
володіє в статутному капiталi емiтента - 0 (нуль)%. Директор Товариства
не має судимостi (в тому числi непогашеної) за корисливі та посадові зло-
чини. Директор Товариства не надав згоди на поширення його персональ-
них даних.

2. Рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол №10/11-2017 вiд
10.11.2017) Заболотню Лілію Володимирівну було призначено Директо-
ром Товариства з 13.11.2017 р. за заявою  Заболотньої Л.В. про призна-
чення її на посаду Директора Товариства. Розмiр пакета акцiй або частка,
якою володiє в статутному капіталі емітента - 0 (нуль)%. Директор не має
судимості (в тому числi непогашеної) за корисливі та посадові злочини.
Директор обраний строком на 3 роки. Інформація про iншi посади, якi
обіймав Директор протягом останніх п'яти років: не обіймав інші посади.
Директор Товариства не надав згоди на поширення його персональних
даних.

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

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

2. Найменування посади
Директор Заболотня Лілія Володимирівна 13.11.2017 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного то-
вариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧ-

НИЙ ЦЕНТР "КОНТАКТ"
(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2;

код ЄДРПОУ 13428292)  повідомляє, що 29 листопада 2017 року об 11.00
за адресою: м. Дніпро, вул. Кабардинська,  б. 2  у приміщенні залу за-
сідань (2 -й поверх) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде про-
водитись 29 листопада 2017 року за адресою проведення зборів  (м. Дніп-
ро, вул. Кабардинська, б. 2, зал засідань, 2-й поверх)  з 10.30  годин до
10.50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах, складеного станом на 24 годину 23.11.2017р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представни-
кам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси ак-
ціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного зако-
нодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 23.11.2017р.

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюле-

тенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження поряд-

ку денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регла-
менту роботи загальних зборів.

4. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства
минулих років до 2017 року. Прийняття рішення про виплату дивідендів,
затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також
визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів. Визначення
дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за
простими іменними акціями.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - -
www.kontakt.biz.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: для ознайомлення з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, включених до
порядку денного, звертатися в робочі дні з 9.00 до 18.00  за адресою: м.
Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2,  кімната № 1. В день проведення загаль-
них зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами - директор приватного акціонерного товарис-
тво "Дніпропетровський інженерно-технічний центр "Контакт" - Черниш Вік-
торія Веніамінівна.

Телефон для довідок: (0562) 31-76-11.
Директор ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" 

В.В. Черниш

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 
приватне аКцІонерне товариСтво 

«лУГцентроКУЗ Ім. С.С.моня товСЬ КоГо» 
2. Код за ЄДРПОУ: 13392898
3. Місцезнаходження: 24000 Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, 

проспект Незалежності, 128-Н
4. Міжміський код, телефон та факс: 0642584218, 0502933732
5. Електронна поштова адреса: office@lck.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.lck.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про роз-

міщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного ка-
піталу

ІІ. текст повідомлення 
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що пе-

ревищує 10 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке 
рішення, - 07.11.2017 р., позачергові загальні збори акціонерів. Вид - акції, 
тип - прості, кількість - 686 400 шт., сума цінних паперів - 3 603 500,00 грн., 
номінальна вартість - 5,25 грн. Спосіб їх розміщення - приватний. Ціна роз-
міщення - 5,25 грн., затверджена наглядовою радою на підставі ринкової 
вартості акцій визначеної незалежним оцінювачем. Розмір збільшення - 

3  603 500,00 грн. Розміщення акцій може призвести до зміни власників 
значних пакетів акцій, а саме: фізичної особи, яка володіє 176304 простими 
акціями, що становить 66,69346% від статутного капіталу, фізичної особи, 
яка володіє 87537 простими акціями, що становить 33,11405% від статут-
ного капіталу. Співвідношення загальної номінальної вартості цінних папе-
рів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, до розміру 
статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення - 258%. Співвідно-
шення загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних 
сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капі-
талу емітента на дату прийняття рішення - 100%. Права та обов'язки акці-
онерів визначені в статуті Товариства. Спосіб оплати цінних паперів - здій-
снюється грошовими коштами в національній валюті в гривнях шляхом 
безготівкового перерахування учасником розміщення на відповідний по-
точний рахунок Товариства. Мета розміщення цінних паперів, а також на-
прями використання отриманих коштів - залучені від розміщення акцій 
3  603 500,00 грн. планується направити на оновлення основних засобів 
виробництва. Рішення приймалося 176 304 голосами, що становить 100% 
від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних збо-
рах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Можли-
вість конвертації цінних паперів не передбачається.

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

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

2. Голова наглядової ради       Сидорчук а.в.  13.11.2017

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 «лУГцентроКУЗ ім. С.С. монятов-
СЬКоГо»

2. Код за ЄДРПОУ: 13392898
3. Місцезнаходження: 24000 Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, 

проспект Незалежності, будинок 128-Н
4. Міжміський код, телефон та факс: 0642584218, 0502933732
5. Електронна поштова адреса: office@lck.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст повідомлення 
07.11.2017р. позачерговими загальними зборами акціонерів приватного 

акціонерного товариства «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» було 
прий нято рішення попередньо надати згоду на вчинення товариством зна-
чних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема:
характер правочинів: забезпечення господарської діяльності товариства; 
гранична сукупна вартість правочинів: 500 000,00 тис. грн.;

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 560 032,00 тис.грн.;

співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот-
ках): 89,28;

Загальна кількість голосуючих акцій: 263842;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 176304; 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

176304;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття 

інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: 07.11.2017р. позачерговими загальними зборами 
акціо нерів ПрАТ  «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» було прийнято рі-
шення попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних право-
чинів щодо забезпечення господарської діяльності Товариства терміном до 
29.10.2018 року, граничною сукупною вартістю 500 000 000,00 (п'ятсот 
мільйонів) гривень 00 копійок.

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

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

2. Голова наглядової ради  Сидорчук а.в.
13.11.2017
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: ПРИВАт-

НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВС-
ЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ ЗАЛIЗОБЕТОНИХ КОНС-
ТРУКЦIЙ" 2. Код за ЄДРПОУ: 01374010; 3. Місцезнаходження: 49022,
м. Днiпро, Молодогвардiйська, буд. 2; 4. Міжміський код, телефон та факс:
0562 790-03-42 0562 790-03-41 5. Електронна поштова адреса: offi-
ce@dzmgbk.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації:
www.dzmgbk.com.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну
складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення 
Засiданням Наглядової ради ПРАТ "ДЗМЗБК" прийнято рiшення (Про-

токол № 09-11-17 вiд 09.11.17 р.) звiльнити наступних посадових осіб:
- Генерального директора Богдана Iгоря Миколайовича. Посадова

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа
не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа не-
погашеної судимості за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi
Генерального директора ПРАТ "ДЗМЗБК" особа перебувала з 25.04.2016
р. На посадi Голови Правлiння ПАТ "ДЗМЗБК" особа перебувала з
19.04.2013 р. по 25.04.2016 р.

- Головного бухгалтера Богдан Нiну Iванiвну. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє час-
ткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа непогашеної су-
димостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Головного
бухгалтера особа перебувала з 05.06.2003 р. На посаду Головного бух-
галтера нiкого не обрано, оскiльки ця посада не передбачена статутним
розкладом станом на 09.11.17 р.

Засiданням Наглядової ради ПРАТ "ДЗМЗБК" прийнято рiшення (Про-
токол № 09-11-17 вiд 09.11.17 р.) призначити на посаду Генерального ди-
ректора ПРАТ "ДЗМЗБК" Дженкову Яну Петрiвну. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє
часткою в статутному капiталi ПРАТ "ДЗМЗБК". Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi осо-
ба обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер ПРАТ "ПЕУ"; дирек-
тор, головний бухгалтер ТОВ "ДМЗБК". Строк, на який призначено поса-
дову особу: один рiк.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Генеральний директор Дженкова Яна Петрiвна
09.11.17 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про зміну складу посадових осіб емітента) емітента.

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ
ВЕЛЕТЕНЬ".

2. Код за ЄДРПОУ: 00486770.
3. Місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Ба-

рикадна, буд.6, каб.№ 2Б. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05747)30970, (05747)30970
5. Електронна поштова адреса: pz.red.veleten@gmail.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://agrocentrua.com/index.php/ca-
tegory/rv/ .

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

1. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №10/11-2017 вiд
10.11.2017) повноваження Директора Товариства Єсипенко Андрія Мико-
лайовича припинено 10.11.2017 за заявою Єсипенка А.М. про звільнення
його з посади Директора Товариства за власним бажанням. Директор То-
вариства перебував на посаді 22 календарних днів: з 20.10.2017 по
10.11.2017 (обраний Рішенням Наглядової ради Товариства згідно прото-
колу №19/10-2017/В вiд 19.10.2017). Розмір пакета акцій або частка, якою
володіє в статутному капiталi емiтента - 0 (нуль)%. Директор Товариства
не має судимостi (в тому числi непогашеної) за корисливі та посадові зло-
чини. Директор Товариства не надав згоди на поширення його персональ-
них даних.

2. Рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол №10/11-2017 вiд
10.11.2017) Заболотню Лілію Володимирівну було призначено Директо-
ром Товариства з 13.11.2017 р. за заявою  Заболотньої Л.В. про призна-
чення її на посаду Директора Товариства. Розмiр пакета акцiй або частка,
якою володiє в статутному капіталі емітента - 0 (нуль)%. Директор не має
судимості (в тому числi непогашеної) за корисливі та посадові злочини.
Директор обраний строком на 3 роки. Інформація про iншi посади, якi
обіймав Директор протягом останніх п'яти років: не обіймав інші посади.
Директор Товариства не надав згоди на поширення його персональних
даних.

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

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

2. Найменування посади
Директор Заболотня Лілія Володимирівна 13.11.2017 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного то-
вариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧ-

НИЙ ЦЕНТР "КОНТАКТ"
(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2;

код ЄДРПОУ 13428292)  повідомляє, що 29 листопада 2017 року об 11.00
за адресою: м. Дніпро, вул. Кабардинська,  б. 2  у приміщенні залу за-
сідань (2 -й поверх) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде про-
водитись 29 листопада 2017 року за адресою проведення зборів  (м. Дніп-
ро, вул. Кабардинська, б. 2, зал засідань, 2-й поверх)  з 10.30  годин до
10.50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах, складеного станом на 24 годину 23.11.2017р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представни-
кам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси ак-
ціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного зако-
нодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 23.11.2017р.

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюле-

тенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження поряд-

ку денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регла-
менту роботи загальних зборів.

4. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства
минулих років до 2017 року. Прийняття рішення про виплату дивідендів,
затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також
визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів. Визначення
дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за
простими іменними акціями.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - -
www.kontakt.biz.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: для ознайомлення з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, включених до
порядку денного, звертатися в робочі дні з 9.00 до 18.00  за адресою: м.
Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2,  кімната № 1. В день проведення загаль-
них зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами - директор приватного акціонерного товарис-
тво "Дніпропетровський інженерно-технічний центр "Контакт" - Черниш Вік-
торія Веніамінівна.

Телефон для довідок: (0562) 31-76-11.
Директор ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" 

В.В. Черниш

відомості  
про зміну складу посадових осіб

прат «адС Бетон»
Згiдно Рiшення засiдання наглядової ради ПрАТ «АДС БЕТОН» , 

яке вiдбулося 10.11.2017 р. (Протокол № 8 вiд 10.11.2017 р.): у зв’язку 
з закiнченням строку обрання на пiдставi п.10.7.4 статуту Товариства 
обрати на новий строк генерального директора Товариства – Семе-
нюк Тетяну Григорiвну генеральним директором Приватного 
акцiонерного товариства «АДС БЕТОН» строком на 1 (один) рiк з 
«10» листопада 2017 року по «10» листопада 2018 року. Згода на роз-
криття паспортних даних не надана. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв – ге-
неральний директор ПрАТ «АДС БЕТОН»; загальний стаж роботи: 
33 рокiв. Перебувала на посадi – 17 рокiв. Непогашена (не знята) 
судимiсть вiдсутня; заборона обiймати певнi посади та/або займа-
тись певною дiяльнiстю вiдсутня.

Генеральний директор  Семенюк т.Г. 

 прат «вироБниЧе пІдприЄмСтво 
«УКраГроЖитлопоБУтБУд» 

Особлива інформація прат «виробниче підприємство «Укра-
грожитлопобутбуд» (код ЄДРПОУ 19256512; адреса: 01034 м. Київ 
вул. Володимирська, 23-Б; тел. 044-5812703; E-mail office@legalista.
com.ua).відомості про зміну типу акціонерного товариства. 

Відповідно до Рішення, прийнятого річними Загальними зборами 
акціонерів пат «виробниче підприємство «Украгрожитлопобут-
буд» выд 31.10.2017 року, змінено тип та назву акціонерного товари-
ства. Повне найменування акціонерного товариства до зміни:  
публічне акціонерне товариство «виробниче підприємство 
«Украгрожитлопобутбуд». Повне найменування акціонерного това-
риства після зміни: приватне акціонерне товариство «виробниче 
підприємство «Украгрожитлопобутбуд». Дата прийняття рішення: 
31.10.2017р. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомос-
тей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 10.11.2017р. 

до УваГи аКцІонерІв 

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «вІнницяфармацІя»

наглядова рада публічного акціонерного товариства «вінниця-
фармація» (місцезнаходження Товариства: 02166, м. Київ, Лісовий прос-
пект, буд. 39-А ) повідомляє про проведення позачергових Загальних збо-
рів акціонерів, які відбудуться 15 грудня 2017 р. об 11-00 год. за адресою: 
м. Київ, лісовий проспект, буд. 39-а ( 1-й поверх, офіс Товариства ).

Реєстрація акціонерів ( їх представників ) проводитиметься 15 грудня 
2017 р. з 10-00 до 10-45 год. за місцем проведення зборів.

проект порядку денного :
1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
2. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
4. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
5. Внесення змін і доповнень до статуту Товариства шляхом затвер-

дження його в новій редакції.
6. Затвердження уповноваженої особи на підписання статуту Товари-

ства від імені позачергових Загальних зборів акціонерів. Затвердження 
уповноваженої особи на проведення державної реєстрації статуту Товари-
ства в новій редакції.

7. Внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про На-
глядову раду, Положення про Правління Товариства шляхом затвердження 
їх в новій редакції.

8. Прийняття рішення про надання згоди на продаж приміщення аптеки 
№91 і землі, на якій вона розташована, та розміщення отриманих від про-

дажу цього майна коштів в банку на депозитному рахунку Товариства.
Надання повноважень голові Правління Товариства на здійснення всіх 

необхідних дій щодо вчинення (виконання ) від імені Товариства продажу 
вказаного майна та розміщення отриманих від продажу коштів на депозит-
ному рахунку в банку. 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного позачергових Загальних зборів, - http://apteca.com.ua.

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонери можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м.Київ, Лісо-
вий проспект, буд. 39-А, 1-й поверх, офіс Товариства, в робочі дні тижня в 
робочі години з 10-00 до 18-00 години, а в день проведення зборів акціоне-
рів— в місці їх проведення з 9-00 до 11-00 години. 

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є заступник голови Правління Шменько Софія Іванівна. Перелік 
акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах То-
вариства, буде складено станом на 24 годину 11 грудня 2017 р. у відповід-
ності до вимог ст. 34 Закону України « Про акціонерні товариства». 

для участі у позачергових Загальних зборах при собі необхідно 
мати: акціонерам — паспорт; для керівника акціонера — юридичної особи: 
паспорт та витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань; для батьків дітей — свідоцтво 
про народження дитини і свій паспорт; представнику акціонера — паспорт 
і посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право 
участі та голосування на позачергових Загальних зборах.

телефони для довідок: (044) 518-52-21.
наглядова рада пат « вінницяфармація»

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про відомості про зміну типу акціонерного товариства) емітента

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

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «централЬна ЗБаГаЧУвалЬна 
фаБ риКа «мирноГрадСЬКа»

2. Код за ЄДРПОУ: 24820699
3. Місцезнаходження: 85327, мiсто Мирноград, вулиця Шосейна, буди-

нок 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (06239)63346 (06239)63346
5. Електронна поштова адреса: 24820699@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://komsomolskay.patprom.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства
II. текст повідомлення

Рiшенням єдиного акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КОМСОМОЛЬСЬКА», 
що оформлене Рiшенням № 16/2017 вiд 07.11.2017 рок прийнято рiшення 
щодо змiнити типу Товариства з публiчного акцiонерного товариства на 
приватне акцiонерне товариство та змiни найменування Товариства.

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич-
ну особу, що мiстяться в ЄДР - 09.11.2017 р. Повне найменування до змiни 
- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬ-
НА ФАБРИКА «КОМСОМОЛЬСЬКА». Повне найменування пiсля змiни - 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬ-
НА ФАБРИКА «МИРНОГРАДСЬКА».

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 Швець Сергiй миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 09.11.2017
(дата)

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 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського»
2. Код за ЄДРПОУ: 13392898
3. Місцезнаходження: 24000 Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, 

проспект Незалежності, будинок 128-Н
4. Міжміський код, телефон та факс: 0642584218, 0502933732
5. Електронна поштова адреса: office@lck.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.lck.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

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

ІІ. текст повідомлення 
07.11.2017р. позачерговими загальними зборами акціонерів 

ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» було прийнято рішення 
достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товари-
ства Монятовської Людмили Федорівни. Підстава рішення: рішення по-
зачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лугцентрокуз 
ім. С.С. Монятовського» від 07.11.2017р. Розмір пакета акцій емітента, 
які належать особі (у відсотках): 0,00%. Перебувала на посаді - з 
08.07.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова ін-
формація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації 
про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяль-
ності емітента: 07.11.2017р. позачерговими загальними зборами акціо-
нерів ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» було прийнято рі-
шення встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства в 
кількості 1 (одного) члена.

07.11.2017р. позачерговими загальними зборами акціонерів  
ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» було прийнято рішення 
достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товари-
ства Монятовської-Бондаренко Марії Станіславівни. Підстава рішення: 
рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лугцентрокуз 
ім. С.С. Монятовського» від 07.11.2017р. Розмір пакета акцій емітента, 
які належать особі (у відсотках) : 0,00%. Перебувала на посаді - з 
08.07.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Замість особи, 
повноваження якої були припинені ні кого не було обрано. Додаткова 
інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації 
про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяль-
ності емітента: 07.11.2017р. позачерговими загальними зборами акціо-
нерів ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» було прийнято рі-
шення встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства в 
кількості 1 (одного) члена.

07.11.2017р. позачерговими загальними зборами акціонерів  
ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» було прийнято рішення 
достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товари-
ства Монятовської Юлії Станіславівни. Підстава рішення: рішення по-
зачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лугцентрокуз  
ім. С.С. Монятовського» від 07.11.2017р. Розмір пакета акцій емітента, 
які належать особі (у відсотках): 33,08%. Перебувала на посаді - з 
08.07.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Замість особи, 
повноваження якої були припинені ні кого не було обрано. Додаткова 
інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації 
про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяль-
ності емітента: 07.11.2017р. позачерговими загальними зборами акціо-
нерів ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» було прийнято рі-
шення встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства в 
кількості 1 (одного) члена.

07.11.2017р. позачерговими загальними зборами акціонерів  
ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» було прийнято рішення 
достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товари-
ства Крижанівської Олесі Миколаївни. Підстава рішення: рішення поза-
чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Мо-
нятовського» від 07.11.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
особі (у відсотках) -0,00%. Перебувала на посаді - з 08.07.2016р. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. Замість особи, повноваження 

якої були припинені ні кого не було обрано. Додаткова інформація, яка 
необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходя-
чи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: 
07.11.2017р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Луг-
центрокуз ім. С.С. Монятовського» було прийнято рішення встановити 
кількісний склад Наглядової ради Товариства в кількості 1 (одного) члена.

07.11.2017р. позачерговими загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» було прийнято рішення 
достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товари-
ства Соломенко Ніни Олександрівни. Підстава рішення: рішення поза-
чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Мо-
нятовського» від 07.11.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
особі (у відсотках) -0,00%. Перебувала на посаді - з 08.07.2016р. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. Замість особи, повноваження 
якої були припинені ні кого не було обрано. Додаткова інформація, яка 
необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходя-
чи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: 
07.11.2017р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Луг-
центрокуз ім. С.С. Монятовського» було прийнято рішення встановити 
кількісний склад Наглядової ради Товариства в кількості 1 (одного) члена.

07.11.2017р. позачерговими загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» було прийнято рішення 
обрати Сидорчука Андрія Володимировича на посаду Член Наглядової 
ради. Підстава рішення: рішення позачергових загальних зборів акціо-
нерів ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» від 07.11.2017р. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках): 66,67%. 
Особа є акцiонером товариства. Особа не є представником акцiонера. 
Особа не є представником групи акцiонерiв. Особа не є незалежним 
директором Строк, на який обрано: на 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п»яти років: Голова Наглядової ради. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необ-
хідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з 
конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: 
07.11.2017р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Луг-
центрокуз ім. С.С. Монятовського» було прийнято рішення встановити 
кількісний склад Наглядової ради Товариства в кількості 1 (одного) члена.

07.11.2017р. на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Лугцентрокуз 
ім.  С.С. Монятовського» було прийнято рішення обрати Сидорчука Ан-
дрія Володимировича на посаду Голови Наглядової ради. Підстава рі-
шення: рішення Наглядової ради ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Моня-
товського» від 07.11.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
особі (у відсотках): 66,67%. Особа є акцiонером товариства. Особа не 
є представником акцiонера. Особа не є представником групи акцiонерiв. 
Особа не є незалежним директором Строк, на який обрано: до переоб-
рання. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п»яти років: 
Голова Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має.Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття 
інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента: 07.11.2017р. позачерговими загаль-
ними зборами акціонерів ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» 
було прийнято рішення встановити кількісний склад Наглядової ради 
Товариства в кількості 1 (одного) члена.

07.11.2017р. позачерговими загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» було прийнято рішення 
достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товари-
ства Стоянова Інна Вікторівна. Підстава рішення: рішення позачерго-
вих загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятов-
ського» від 07.11.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
особі (у відсотках): 0,00%. Перебувала на посаді - з 08.07.2016р. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка 
необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходя-
чи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: до-
даткової інформації немає.

07.11.2017р. позачерговими загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» було прийнято рішення 
достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товари-
ства Невзорової Олена Петрівна. Підстава рішення: рішення позачер-
гових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Моня-
товського» від 07.11.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
особі (у відсотках): 0,00%. Перебувала на посаді - з 08.07.2016р. Непо-

приватне аКцІонерне товариСтво «лУГцентроКУЗ ім. С.С. монятовСЬКоГо»
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гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка 
необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходя-
чи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: до-
даткової інформації немає.

07.11.2017р. позачерговими загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» було прийнято рішення 
обрати Ейхмана Леоніда Володимировича на посаду Член Ревізійної 
комісії. Підстава рішення: рішення позачергових загальних зборів 
акціо нерів ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» від 07.11.2017р. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках): 0,00%. 
Строк, на який обрано: до переобрання. Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх п»яти років: заступник фінансового директора. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка 
необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходя-
чи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: до-
даткової інформації немає.

07.11.2017р. позачерговими загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» було прийнято рішення 
обрати Кочергу Світлану Миколаївну на посаду Член Ревізійної комісії. 
Підстава рішення: рішення позачергових загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» від 07.11.2017р. Розмір паке-
та акцій емітента, які належать особі (у відсотках): 0,00%. Строк, на який 
обрано: до переобрання. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п»яти років: директор з управління персоналом. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точ-
ного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента: додаткової інформації немає.

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

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

2. Голова наглядової ради  Сидорчук а.в.
13.11.2017

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Скіфія» (іденти-
фікаційний код 20945990; місцезнаходження: вул. Шолуденка, 3, офіс 308, 
м. Київ, 04116; надалі – Товариство) повідомляє про проведення позачер-
гових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 11.12.2017 р. 
о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Шолуденко, 3, офіс 308.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
Товариства відбудеться 11.12.2017 р. з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. Для 
реєстрації акціонери (їх представники) повинні мати при собі документ, що 
посвідчує особу (паспорт), а представники акціонерів та юридичним особам – 
паспорт та доручення (довіреність) на право участі та голосування на загаль-
них зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах Товариства: 24 год. 00 хв. 05.12.2017 р.

перелік питань порядку денного
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Головуючого та Секретаря позачергових Загальних зборів 

акціонерів Товариства.

3. Припинення повноважень чинного Голови Правління та обрання но-
вого Голови Правління Товариства.

4. Внесення змін до Статуту Товариства, щодо порядку обрання Ревізій-
ної комісії (Ревізора).

5. Припинення повноважень чинного Ревізора та обрання нового Реві-
зора Товариства.

Акціонери товариства можуть ознайомитись з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за адресою: 
вул. Шолуденка, 3, офіс 308, м. Київ у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 18 год. 
00 хв., а у день зборів – за місцем їх проведення. Посадова особа Товари-
ства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Радник 
Голови Правління Цвігун В.А., тел. (044) 230-47-26; 230-47-27.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: skyfia.com.ua.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління  Зубарєв в.І.

приватне аКцІонерне товариСтво «СтраХова КомпанІя «СКІфІя» 

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

товариСтво З оБмеЖеноЮ 
вIдповIдалЬнIСтЮ «IпотеЧна 
КомпанIя «БаЗовий аКтив»

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

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

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

Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами учасників то-

вариства, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб 
10.11.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоко-
лу №10/11 від 10.11.2017р. Посадова особа Осатюк Сергій Володимирович 
(паспорт: серія номер виданий р. ), призначений на посаду Виконуючий 
обов’язки директора.

Володiє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: з 13.11.2017р по 20.07.2020р. 

включно.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Фахівець 

з питань управління активами ТОВ «НМТ Інвестменс» з 04.02.2008р., еко-
номіст ТОВ «ІК «Базовий актив» з 01.04.2014р.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0.
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

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

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

2. в.о.директора   осатюк С.в.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  10.11.2017
  (дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Емітент – пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 

«БанК «УКраЇнСЬКий КапІтал»
код за ЄДРПОУ 22868414, місцезнаходження: 03062 м. Київ, пр-т Перемо-
ги, 67; тел./факс (044) 205-37-26, електронна поштова адреса: offіce@buc.
com.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації: www.ukrcapital.com.ua 

відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
10 листопада 2017 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КА-

ПІТАЛ» (надалі – Банк) (протокол № 125) прийнято рішення перевести Горба-
чова Романа Володимировича (ненадана згода на розкриття паспортних да-
них) з посади заступника Голови Правління, члена Правління Банку на посаду 

директора Департаменту ризиків ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з 
10.11.2017 року та вивести Горбачова Романа Володимировича заступника 
Голови Правління, члена Правління зі складу членів Правління з 10.11.2017 
року. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Горбачов Р.В. перебував на посаді заступника Голови Правління, члена Прав-
ління з 21.07.2017 р. Рішення про призначення іншої особи замість особи, 
повноваження якої припинено, не приймалось.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Голова правління пат «БанК «УКраЇнСЬКий КапІ-
тал» тіхоміров о.в. 13.11.2017 р.

Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р.
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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 № 17216
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
13.11.2017 р. 

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДIП ГРУП 
АЕРОПОРТ»

2. Код за ЄДРПОУ 33768786
3. Місцезнаходження 08300, Київська обл., мiсто 

Бориспiль, КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, 
будинок 14

4. Міжміський код, телефон та факс 380442817993 380442817992
5. Електронна поштова адреса office@uiec.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.dpga.uafin.net

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

II. текст повідомлення
08 листопада 2017 року Рiшенням позачергових зборiв учасникiв 

ТОВ «ДIП ГРУП АЕРОПОРТ» (протокол №08/11 вiд 08.11.2017 р.) припине-
но повноваження Директора ТОВ «ДIП ГРУП АЕРОПОРТ» Левади Олени 
Генрiхiвни (паспорт серiї СН 636029, виданий Ленiнградським РУГУ МВС 

України в м. Києвi 21 жовтня 1997 р.). Зазначена особа часткою в статутно-
му капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. 

Посадову особу звiльнено за угодою двох сторiн, на пiдставi власної 
заяви Левади О.Г. Посадова особа перебувала на посадi з 05.12.2005 р.

На пiдставi Рiшення позачергових зборiв учасникiв ТОВ «ДIП ГРУП 
АЕРО ПОРТ» (протокол №08/11 вiд 08.11.2017 р.) на посаду Директора 
ТОВ «ДIП ГРУП АЕРОПОРТ» з 09.11.2017 року обрано Вовк Наталiю 
Вiкторiвну (паспорт серiї СН 521095, виданий Залiзничним РУГУ МВС 
Украї ни в м. Києвi 15.07.1997 р.). Посадову особу призначено на невизна-
чений строк. У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: за-
ступник директора ТОВ «ДIП групп аеропорт», заступник директора 
ТОВ «МБС - БУД».

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 левада олена ГенрIХIвна
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 08.11.2017
(дата)

товариСтво З оБмеЖеноЮ вIдповIдалЬнIСтЮ «дIп ГрУп аеропорт»

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» 4
2. ПРАТ АДС БЕТОН 13
3. ПАТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ 15
4. ПАТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ 7
5. ПАТ БУДІВЕЛЬНИК 11
6. ПАТ ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ 3
7. ПАТ ВІННИЦЯФАРМАЦІЯ 13
8. ПРАТ ВП УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД 13
9. ПРАТ ГАЗТЕК 11
10. ПАТ ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ» 7
11. ТОВ ДІП ГРУП АЕРОПОРТ 16
12. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ 

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
11

13. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-
ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»

12

14. ПРАТ ЕНЕРГІЯ – ІНВЕСТ 3
15. ПРАТ ЕНЕРГІЯ – ІНВЕСТ 5
16. ТОВ ІНТЕРВИБУХПРОМ 11
17. ПАТ ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД
10

18. ТОВ ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ АКТИВ» 15
19. ПРАТ КАЛИНКА 8

20. ПАТ КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС 5
21. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 

«РОШЕН» 
6

22. ПРАТ ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО 12
23. ПРАТ ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО 12
24. ПРАТ ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО 14
25. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 2
26. ПРАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ 6
27. ПРАТ НВП «СИСТЕМА» 7
28. ПРАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ВЕЛЕТЕНЬ» 11
29. ПРАТ СК ПЗУ УКРАЇНА 9
30. ПРАТ СК ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 9
31. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ» 4
32. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ» 15
33. ПРАТ ТИМЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ / 

ПРАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ 
ЗАВОД»

2

34. ПРАТ ФІРМА «АДВ» 4
35. ПРАТ ХК ЕКО-ДІМ 8
36. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 

«МИРНОГРАДСЬКА» 
13

37. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17127 6


