
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«06» листопада 2017  м. Київ  № 779

Щодо анулювання ліцензій 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ «Комерцій-
ний банк «ФІНАНСОВИЙ 
ПАРТНЕР» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи 
38322199)

Відповідно до частини 3 статті 16 Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок», статті 16 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та 
анулювання ліцензій на окремі види професійної діяль-
ності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, за-
реєстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (із змінами) (далі – Порядок), Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме брокерської діяльності серії АЕ 
№ 185306 від 20.11.2012, дилерської діяльності серії АЕ 
№ 185307 від 20.11.2012 виданих на підставі рішення Ко-
місії №1069 від 20.11.2012 ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНО-
МУ ТОВАРИСТВУ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСО-
ВИЙ ПАРТНЕР» (ідентифікаційний код юридичної  
особи 38322199; місцезнаходження: 04107, м. Київ,  
вул. Лук’янівська, б. 1), відповідно до підпункту 1 пункту 1 
розділу IV Порядку на підставі заяви про анулювання лі-
цензій.

2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фомен-
ко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіцій-
ному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників ринку цінних паперів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 779 від 06.11.2017 р. 
Рішення Комісії № 780 від 06.11.2017 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

1

2

8

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

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №212, 8 листопада 2017 р. 

2

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«06» листопада 2017р.  м. Київ  №780

Щодо анулювання ліцензій 
на провадження професій-
ної діяльності на фондовому 
ринку ТОВ «ФЦ «СПІВДРУЖ-
НІСТЬ», ідентифікаційний 
код юридичної особи 
23467723

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону Укра-
їни «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок», пункту 9 частини 1 статті 7 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 
та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензій на окремі види професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Мі-
ністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 
(далі – Порядок) (зі змінами), Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: брокерської діяльності, дилер-
ської діяльності, видані на підставі рішення Комісії від 
12.01.2017 №26, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВИЙ ЦЕНТР «СПІВДРУЖ-
НІСТЬ» (61145, м. Харків, вулиця Космічна, будинок 26, 
ідентифікаційний код юридичної особи 23467723), відпо-
відно до підпункту 1 пункту 1 розділу IV Порядку на під-
ставі заяви про анулювання ліцензій.

2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фомен-
ко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіцій-
ному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників ринку цінних паперів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 06 листопада 2017 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПАТ «Комерційний банк «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» (ідентифікацій ний код юридичної особи 
38322199) (брокерська діяльність, дилерська діяльність)

прийнято рішення

2. Щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ТОВ «ФЦ «СПІВДРУЖНІСТЬ», ідентифікаційний код юридичної особи 23467723 (брокерська 
діяльність, дилерська діяльність)

прийнято рішення

3. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій серій «А», «В», «С» 
ПАТ «Укрпошта», що пропонуються для публічного розміщення

прийнято рішення

4. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій серії А ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТО-
ВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА «ФУДЦЕНТР», що пропонуються для публічного розміщення

прийнято рішення

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 управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 
року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), 

та відповідно до документів, отриманих від ПАТ «УКРА-
ЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», код за ЄДРПОУ: 40075815,  
вул. Тверська, буд. 5, м. Київ, 03150, на скасування реє-
страції випуску облігацій серії F у зв’язку з погашенням 
облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій 
ПАТ  «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» серії F. Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА 
ЗАЛІЗНИЦЯ» серії F від 16.12.2013 №249/2/2013, вида-
не 02.03.2016 Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№  302-КФ-С-О від 02 листопада 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV По-
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх 
обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 
січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно 
до документів, отриманих від ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗ-
НИЦЯ», код за ЄДРПОУ: 40075815, вул. Тверська, буд. 5, 
м. Київ, 03150, на скасування реєстрації випуску облігацій 
серії G у зв’язку з погашенням облігацій, скасовано реє-
страцію випуску облігацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИ-
ЦЯ» серії G. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» серії G від 16.12.2013 
№250/2/2013, видане 02.03.2016 Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 303-КФ-С-О від 02 листопада 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх 
обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповід-
но до документів, отриманих від ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗ-
НИЦЯ», код за ЄДРПОУ: 40075815, вул. Тверська, буд. 5, 
м.  Київ, 03150, на скасування реєстрації випуску облігацій 
серії H у зв’язку з погашенням облігацій, скасовано реє-
страцію випуску облігацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИ-
ЦЯ» серії H. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» серії H від 16.12.2013 
№251/2/2013, видане 02.03.2016 Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 304-КФ-С-О від 02 листопада 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 
року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), 
та відповідно до документів, отриманих від ПАТ «УКРА-
ЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», код за ЄДРПОУ: 40075815, 
вул.  Тверська, буд. 5, м. Київ, 03150, на скасування реє-
страції випуску облігацій серії I у зв’язку з погашенням 
облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій 
ПАТ  «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» серії I. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗ-
НИЦЯ» серії I від 16.12.2013 №252/2/2013, видане 
02.03.2016 Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 305-КФ-С-О від 02  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, на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств, облігацій міжнародних фінансових організацій 
та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 
січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно 
до документів, отриманих від ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗ-
НИЦЯ», код за ЄДРПОУ: 40075815, місцезнаходження: 
вул. Тверська, буд. 5, м. Київ, 03150, на скасування реє-
страції випуску облігацій серії K у зв’язку з погашенням 
облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій 
ПАТ  «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» серії K. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗ-
НИЦЯ» серії K від 16.12.2013 №254/2/2013, видане 
02.03.2016 Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 306-КФ-С-О від 02 листопада 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV Поло-
ження про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за-
твердженого рішенням 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 (зі змінами), та відповідно до документів, 
отриманих від ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», код за 
ЄДРПОУ: 40075815, місцезнаходження: вул. Тверська,  
буд. 5, м. Київ, 03150, на скасування реєстрації випуску об-
лігацій серії G у зв’язку з погашенням облігацій, скасовано 
реєстрацію випуску облігацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИ-
ЦЯ» серії G. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ПАТ  «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» серії G від 16.12.2013 
№241/2/2013, видане 02.03.2016 Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 307-КФ-С-О від 02 листопада 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 
року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), 
та відповідно до документів, отриманих від ПАТ «УКРА-
ЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», код за ЄДРПОУ: 40075815,  
вул. Тверська, буд. 5, м. Київ, 03150, на скасування реє-
страції випуску облігацій серії H у зв’язку з погашенням 
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облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій 
ПАТ  «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» серії H. Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗА-
ЛІЗНИЦЯ» серії H від 16.12.2013 №242/2/2013, видане 
02.03.2016 Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 308-КФ-С-О від 02 листопада 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх 
обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28  січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповід-
но до документів, отриманих від ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗ-
НИЦЯ», код за ЄДРПОУ: 40075815, вул. Тверська, буд. 5, 
м. Київ, 03150, на скасування реєстрації випуску облігацій 
серії I у зв’язку з погашенням облігацій, скасовано реєстра-
цію випуску облігацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 
серії I. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ПАТ  «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» серії I від 16.12.2013 
№243/2/2013, видане 02.03.2016 Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 309-КФ-С-О від 02 листопада 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх 
обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28  січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповід-
но до документів, отриманих від ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗ-
НИЦЯ», код за ЄДРПОУ: 40075815, вул. Тверська, буд. 5, 
м. Київ, 03150, на скасування реєстрації випуску облігацій 
серії J у зв’язку з погашенням облігацій, скасовано реєстра-
цію випуску облігацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 
серії J. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ПАТ  «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» серії J від 16.12.2013 
№244/2/2013, видане 02.03.2016 Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 310-КФ-С-О від 02 листопада 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх 
обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 

№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 
січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно 
до документів, отриманих від ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИ-
ЦЯ», код за ЄДРПОУ: 40075815, вул. Тверська, буд. 5, 
м.  Київ, 03150, на скасування реєстрації випуску облігацій 
серії K у зв’язку з погашенням облігацій, скасовано реє-
страцію випуску облігацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИ-
ЦЯ» серії K. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» серії K від 16.12.2013 
№245/2/2013, видане 02.03.2016 Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 311-КФ-С-О від 02 листопада 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV Поло-
ження про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за-
твердженого рішенням 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 (зі змінами), та відповідно до документів, 
отриманих від ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», код за 
ЄДРПОУ: 40075815, вул. Тверська, буд. 5, м. Київ, 03150, на 
скасування реєстрації випуску облігацій серії L у зв’язку з по-
гашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій 
ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» серії L. Свідоцтво про ре-
єстрацію випуску облігацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 
серії L від 16.12.2013 №246/2/2013, видане 02.03.2016 Наці-
ональною комісією з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження № 312-КФ-С-О від 02 листопа-
да 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 
року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), 
та відповідно до документів, отриманих від ПАТ «УКРА-
ЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», код за ЄДРПОУ: 40075815,  
вул. Тверська, буд. 5, м. Київ, 03150, на скасування реє-
страції випуску облігацій серії M у зв’язку з погашенням 
облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій 
ПАТ  «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» серії M. Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗА-
ЛІЗНИЦЯ» серії M від 16.12.2013 №247/2/2013, видане 
02.03.2016 Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 313-КФ-С-О від 02 листопада 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
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корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 
року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), 
та відповідно до документів, отриманих від ПАТ «УКРА-
ЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», код за ЄДРПОУ: 40075815,  
вул. Тверська, буд. 5, м. Київ, 03150, на скасування реє-
страції випуску облігацій серії F у зв’язку з погашенням 
облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій  
ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» серії F. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗ-
НИЦЯ» серії F від 16.12.2013 №264/2/2013, видане 
02.03.2016 Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 314-КФ-С-О від 02 листопада 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 
року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), 
та відповідно до документів, отриманих від ПАТ «УКРА-
ЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», код за ЄДРПОУ: 40075815, вул. 
Тверська, буд. 5, м. Київ, 03150, на скасування реєстра-
ції випуску облігацій серії G у зв’язку з погашенням облі-
гацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій  
ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» серії G. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗ-
НИЦЯ» серії G від 16.12.2013 №265/2/2013, видане 
02.03.2016 Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 315-КФ-С-О від 02 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, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу 
ІV Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових органі-
зацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі зміна-
ми), та відповідно до документів, отриманих від  
ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», код за ЄДРПОУ: 40075815, 
вул. Тверська, буд. 5, м. Київ, 03150, на скасування реє-
страції випуску облігацій серії H у зв’язку з погашенням 
облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій  
ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» серії H. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗ-

НИЦЯ» серії H від 16.12.2013 №266/2/2013, видане 
02.03.2016 Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 316-КФ-С-О від 02 листопада 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 
року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), 
та відповідно до документів, отриманих від ПАТ «УКРА-
ЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», код за ЄДРПОУ: 40075815, 
вул.  Тверська, буд. 5, м. Київ, 03150, на скасування реє-
страції випуску облігацій серії I у зв’язку з погашенням 
облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій 
ПАТ  «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» серії I. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗ-
НИЦЯ» серії I від 16.12.2013 №267/2/2013, видане 
02.03.2016 Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 317-КФ-С-О від 02 листопада 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 
року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), 
та відповідно до документів, отриманих від ПАТ «УКРА-
ЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», код за ЄДРПОУ: 40075815,  
вул. Тверська, буд. 5, м. Київ, 03150, на скасування реє-
страції випуску облігацій серії J у зв’язку з погашенням 
облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій  
ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» серії J. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗ-
НИЦЯ» серії J від 16.12.2013 №268/2/2013, видане 
02.03.2016 Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 318-КФ-С-О від 02 листопада 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 
року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
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України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), 
та відповідно до документів, отриманих від ПАТ «УКРА-
ЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», код за ЄДРПОУ: 40075815,  
вул. Тверська, буд. 5, м. Київ, 03150, на скасування реє-
страції випуску облігацій серії K у зв’язку з погашенням 
облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій 
ПАТ  «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» серії K. Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗА-
ЛІЗНИЦЯ» серії K від 16.12.2013 №269/2/2013, видане 
02.03.2016 Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 319-КФ-С-О від 02 листопада 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 
року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), 
та відповідно до документів, отриманих від ПАТ «УКРА-
ЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», код за ЄДРПОУ: 40075815,  
вул. Тверська, буд. 5, м. Київ, 03150, на скасування реє-
страції випуску облігацій серії D у зв’язку з погашенням 
облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій  
ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» серії D. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗ-
НИЦЯ» серії D від 16.12.2013 №256/2/2013, видане 
02.03.2016 Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 320-КФ-С-О від 02 листопада 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 
року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), 
та відповідно до документів, отриманих від ПАТ «УКРА-
ЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», код за ЄДРПОУ: 40075815,  
вул. Тверська, буд. 5, м. Київ, 03150, на скасування реє-
страції випуску облігацій серії E у зв’язку з погашенням 
облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій  
ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» серії E. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗ-
НИЦЯ» серії E від 16.12.2013 №257/2/2013, видане 
02.03.2016 Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 321-КФ-С-О від 02 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, на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств, облігацій міжнародних фінансових організацій 
та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 
року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), 
та відповідно до документів, отриманих від  
ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», код за ЄДРПОУ: 
40075815, вул. Тверська, буд. 5, м. Київ, 03150, на скасу-
вання реєстрації випуску облігацій серії F у зв’язку з по-
гашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» серії F. Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗА-
ЛІЗНИЦЯ» серії F від 16.12.2013 №258/2/2013, видане 
02.03.2016 Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 322-КФ-С-О від 02 листопада 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 
року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), 
та відповідно до документів, отриманих від ПАТ «УКРА-
ЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», код за ЄДРПОУ: 40075815,  
вул. Тверська, буд. 5, м. Київ, 03150, на скасування реє-
страції випуску облігацій серії G у зв’язку з погашенням 
облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій  
ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» серії G. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗ-
НИЦЯ» серії G від 16.12.2013 №259/2/2013, видане 
02.03.2016 Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№323-КФ-С-О від 02 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, на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств, облігацій міжнародних фінансових організацій 
та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 
року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), 
та відповідно до документів, отриманих від  
ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», код за ЄДРПОУ: 
40075815, вул. Тверська, буд. 5, м. Київ, 03150, на скасу-
вання реєстрації випуску облігацій серії D у зв’язку з по-
гашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» серії D. Свідоцтво 
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про реєстрацію випуску облігацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗА-
ЛІЗНИЦЯ» серії D від 16.12.2013 №260/2/2013, видане 
02.03.2016 Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 324-КФ-С-О від 02 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, на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств, облігацій міжнародних фінансових організацій 
та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 
року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), 
та відповідно до документів, отриманих від  
ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», код за ЄДРПОУ: 
40075815, вул. Тверська, буд. 5, м. Київ, 03150, на скасу-
вання реєстрації випуску облігацій серії E у зв’язку з по-
гашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» серії E. Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗА-
ЛІЗНИЦЯ» серії E від 16.12.2013 №261/2/2013, видане 
02.03.2016 Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 325-КФ-С-О від 02 листопада 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 
року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), 
та відповідно до документів, отриманих від ПАТ «УКРА-
ЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», код за ЄДРПОУ: 40075815,  
вул. Тверська, буд. 5, м. Київ, 03150, на скасування реє-
страції випуску облігацій серії F у зв’язку з погашенням 
облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій  
ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» серії F. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗ-
НИЦЯ» серії F від 16.12.2013 №262/2/2013, видане 
02.03.2016 Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 326-КФ-С-О від 02 листопада 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 

року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), 
та відповідно до документів, отриманих від ПАТ «УКРА-
ЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», код за ЄДРПОУ: 40075815,  
вул. Тверська, буд. 5, м. Київ, 03150, на скасування реє-
страції випуску облігацій серії G у зв’язку з погашенням 
облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій  
ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» серії G. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗ-
НИЦЯ» серії G від 16.12.2013 №263/2/2013, видане 
02.03.2016 Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 327-КФ-С-О від 02 листопада 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т. в. 
о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №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 (зі змінами), та відповідно до доку-
ментів, отриманих від ТОВ «Торговий дім «Оріон-
Експорт», вул. Паризької Комуни, 65 А, м. Черкаси, 
18016, код за ЄДРПОУ: 34260291, на скасування реє-
страції випуску облігацій у зв`язку з достроковим пога-
шенням облігацій серії А, скасовано реєстрацію випуску 
облігацій серії «А» ТОВ «Торговий дім «Оріон-
Експорт». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
серії «А» ТОВ «Торговий дім «Оріон-Експорт» від 
03.12.2015 року №140/2/2015, видане 19.02.2016 року 
Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження №330-КФ-С-О від 
03 листопада 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, на підставі підпункту 4 
пункту 1 глави 3 розділу ІV Положення про порядок здійснен-
ня емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (із зміна-
ми та доповненнями), та відповідно до документів, наданих 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Омокс», код 
за ЄДРПОУ: 23154102, 08135, вул. Лобановського Вале-
рія, буд. 21, с. Чайки, Київська область, на зупинення обігу 
облігацій у зв`язку з анулюванням викуплених емітентом об-
лігацій серії «Y», зупинено обіг облігацій серії «Y» Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Омокс» (свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій від 13.05.2013 року 
№73/2/2013, видане 17.06.2013 року Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку) – розпорядження  
№ 30-КФ-ЗО-О від 02 листопада 2017 року.
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

тю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БОЛГРАД СОЛАР»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 37012088
3. Місцезнаходження емітента 68731 Одеська обл., с.Залiзничне 

Толбухiна, 92
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 0482390583 0482390583
5. Електронна поштова адреса емітента info@bolgradsolar.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації bolgradsolar.com.ua
7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента
2. Текст повідомлення

Головний бухгалтер Коваленко Iрина Георгiївна (дана особа не надала 
згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) звiльнено 06.11.2017 р. (дата 
вчинення дiї 02.11.2017) Переведена на посаду бухгалтера. Акцiями Това-
риства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 3 роки. 
Рiшення прийнято 2 листопада 2017 року. Наказ № 22.

Головний бухгалтер Коваленко Тетяна Олександрiвна (дана особа не 
надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) призначено 
06.11.2017 р. (дата вчинення дiї 02.11.2017) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який призначено особу безстроково, iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв: завiдуча фiнансово-економiчним вiддiлом. 
Рiшення прийнято 2 литопада 2017 року. Наказ № 23.

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

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор ______ Баранов Володимир михайлович

М.П.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, на підставі підпунк-
ту 4 пункту 1 глави 3 розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжна-
родних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року 
за №171/24948 (із змінами та доповненнями), та відпо-
відно до документів, наданих Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Омокс», код за ЄДРПОУ: 23154102, 
вул. Лобановського Валерія, буд. 21, с. Чайки, Київська 
область, 08135, на зупинення обігу облігацій у зв`язку з 
анулюванням викуплених емітентом облігацій серії «Z», 
зупинено обіг облігацій серії «Z» Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Омокс» (свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій від 13.05.2013 року №74/2/2013, 
видане 17.06.2013 року Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку) – розпорядження  
№31-КФ-ЗО-О від 02 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, із змінами, на підставі п. 8 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за №822/23354, із змінами та доповненнями, відпо-
відно до повідомлення державного реєстратора юридич-
них осіб та фізичних осіб – підприємців виконавчого комі-
тету Полтавської міської ради Олєйнікової Н. Л. щодо 
проведення спрощеної процедури державної реєстрації 
припинення юридичної особи АТЗТ «Промисловий капі-
тал» (код за ЄДРПОУ: 21060377) шляхом її ліквідації від 
11.10.2017 року №15.2-22/450 (вх. від 17.10.2017 року 
№30043/1), скасовано реєстрацію випуску акцій  
АТЗТ «Промисловий капітал» (код за ЄДРПОУ: 
21060377). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій  
АТЗТ «Промисловий капітал» від 17.10.2005 року 
№460/1/05, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№367-КФ-С-А від 06 листопада 2017 року.

07.11.2017 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.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄмСТВО № 16363»
(код за ЄДРПОУ 01332106, місце знаходження: 61172, м. Харків, 

вул.  Роганська,160)
Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акці-

онерів ПАТ «АТП 16363», які відбудуться 14 грудня 2017 року о 13:40 
год. за адресою: 61172, м. Харків, вул. Роганська, 160, актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за-
гальних зборах акціонерів ПАТ «АТП 16363» проводиться 14 грудня 2017 
року з 13:00 год. до 13:30 год. за адресою: 61172, м. Харків, вул. Роган-
ська, 160, актовий зал. Для реєстрації акціонери ПАТ «АТП 16363» повинні 
мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів 
додатково мати доручення (довіреність), що підтверджує їх повноваження, 
оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загаль-
них зборах акціонерів ПАТ «АТП 16363», складатиметься станом на  
24 годину 08 грудня 2017 року.

На голосування у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «АТП 
16363», виносяться питання згідно з проектом порядку денного, затвер-
дженим Наглядовою радою ПАТ «АТП 16363».

Проект порядку денного 
(перелік питань, включених до проекту порядку денного):

1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії зборів та затвер-
дження регламенту зборів.

2. Про внесення (затвердження) змін до статуту ПАТ «АТП 16363». 
Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами та документами 

під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АТП 
16363» за адресою: 61172, м. Харків, вул. Роганська, 160, бухгалтерія, 
у робочі дні: понеділок - п’ятниця з 10:00 до 16:00, та в день проведення 
позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АТП 16363» у місці їх про-
ведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із до-
кументами – Головний бухгалтер Нестеренко Т.Ю.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного зборів розміщена на власному веб-сайті  
ПАТ «АТП 16363» http://www.atp16363.nr-avers.com.ua/

Довідки за телефоном: (057) 751-89-20 Наглядова рада ПАТ «АТП 16363»
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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 "Завод з 
виробництва ядерного палива"

2. Код за ЄДРПОУ 37705342
3. Місцезнаходження 26223, Кiровоградська обл., 

Маловискiвський район, селище мiського 
типу Смолiне, Козакова,будинок 7А

4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 289-30-00 (044) 289-30-00

5. Електронна поштова 
адреса

office@plantnf.com.ua 

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

http://plantnf.com.ua 

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

II. Текст повідомлення
03.11.2017 Приватним акцiонерним товариством «Завод з виробництва 

ядерного палива» (далi – «Товариство») отримано повiдомлення 
Акцiонерного товариства «ТВЕЛ» (АТ «ТВЕЛ»), яке володiє 8074999 про-
стих iменних акцiй Товариства, що становить 49,99% вiд їх загальної 
кiлькостi, вих. № 4/12-14/16384 вiд 19.10.2017 про замiну члена наглядової 
ради вiдповiдно до частини сьомої статтi 53 Закону України «Про акцiонернi 
товариства». Вiдповiдно до зазначеного повiдомлення з 03.11.2017: 

1) повноваження члена наглядової ради Товариства Нiкiпєлової Наталiї 
Володимирiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано), пред-
ставника АТ «ТВЕЛ», припиняються; 

2) Тимошенко Михайло Олексiйович (згоди на розкриття паспортних да-
них не надано) набуває повноважень члена наглядової ради Товариства 
(представника АТ «ТВЕЛ» у складi наглядової ради Товариства).

Повiдомлення АТ «ТВЕЛ» направлено (повноваження члена наглядо-
вої ради Товариства Нiкiпєлової Наталiї Володимирiвни припинено) на 
пiдставi частини сьомої статтi 53 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства».

Нiкiпєлова Н.В. акцiями Товариства не володiє (розмiр пакету акцiй ста-
новить 0%).

Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi 
виробничою необхiднiстю та потребою в оптимiзацiї управлiнського скла-
ду.

Нiкiпєлова Н.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має.

Нiкiпєлова Н.В. перебувала на посадi члена наглядової ради Товари-

ства протягом строку з 20.04.2017 (день обрання загальними зборами То-
вариства) до 03.11.2017.

03.11.2017 Приватним акцiонерним товариством «Завод з виробництва 
ядерного палива» (далi – «Товариство») отримано повiдомлення 
Акцiонерного товариства «ТВЕЛ» (АТ «ТВЕЛ»), яке володiє 8074999 прос-
тих iменних акцiй Товариства, що становить 49,99% вiд їх загальної 
кiлькостi, вих. № 4/12-14/16384 вiд 19.10.2017 про замiну члена наглядової 
ради вiдповiдно до частини сьомої статтi 53 Закону України «Про акцiонернi 
товариства». Вiдповiдно до зазначеного повiдомлення з 03.11.2017:

1) повноваження члена наглядової ради Товариства Нiкiпєлової Наталiї 
Володимирiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано), пред-
ставника АТ «ТВЕЛ», припиняються;

2) Тимошенко Михайло Олексiйович (згоди на розкриття паспортних да-
них не надано) набуває повноважень члена наглядової ради Товариства 
(представника АТ «ТВЕЛ» у складi наглядової ради Товариства).

Повiдомлення АТ «ТВЕЛ» направлено (Тимошенко М.О. набуто повно-
важень члена наглядової ради) на пiдставi частини сьомої статтi 53 Закону 
України «Про акцiонернi товариства».

Тимошенко М.О. акцiями Товариства не володiє (розмiр пакету акцiй 
становить 0%).

Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi 
виробничою необхiднiстю та потребою в оптимiзацiї управлiнського скла-
ду.

Тимошенко М.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Строк повноважень Тимошенко М.О. на посадi члена наглядової ради 
Товариства – з 03.11.2017 до припинення повноважень вiдповiдно до чин-
ного законодавства України. Строк повноважень членiв наглядової ради 
Товариства не визначено Статутом Товариства. Протягом останнiх п’яти 
рокiв Тимошенко М.О. обiймав посади: 1) Головний спецiалiст/Начальник 
вiддiлу iнвестицiйного аналiзу АТ «ТВЕЛ» (12.2010-04.2016); 2) Заступник 
генерального директора з економiки та фiнансiв ТОВ «НВО «ЦЕНТРОТЕХ» 
(05.2016-н.ч.).

Тимошенко М.О. є членом наглядової ради Товариства – представни-
ком АТ «ТВЕЛ» (юридична особа, зареєстрована згiдно законодавства 
Росiйської Федерацiї; iдент. код 1027739121475; мiсцезнаходження: 115409, 
Росiйська Федерацiя, м. Москва, Каширське шосе, буд. 49) у складi нагля-
дової ради Товариства.

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 Солянiн Олександр Вiкторович
тимчасово виконуючий 
обов'язки Директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.11.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА”

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЯРІВСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР»

2. Код за ЄДРПОУ 
05470710
3. Місцезнаходження 
34240 смт.Томашгород вулиці не має
4. Міжміський код, телефон та факс 
03635 26292 03635 26292
5. Електронна поштова адреса 
infoygk@ygk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://05470710.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Рішенням єдиного акціонера, що одноосібно володіє 100% акцій 
ПрАТ  «ЯРІВСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР» та здійснює повноваження загальних 
зборів акціонерів відповідно до вимог статті 49 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» від 03.11.2017:

- 05.11.2017 р. обрано Тригуба Валерія Івановича Директором Товариства 
на новий термін та наділено (продовжено) його повноваженнями Директора, 

які передбачені Статутом Товариства, строком на 1 рік з 05 листопада 
2017  року до 04 листопада 2018 року включно.. Згідно поданої заяви згоди на 
розкриття паспортних даних особою не надано; не володіє часткою у статут-
ному капіталі емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини; інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років:

- з 05.11.2016 по цей час – директор ПрАТ «ЯРІВСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР» 
(сумісництво);

- з 16.02.2016 року по цей час - керівник юридичного департаменту 
ТОВ  «Турстрой - Україна»;

- з 02.03.2009 року по 15.02.2016 року - керівник юридичного департа-
менту ТОВ «Смарт-Нерудпром».

Відповідно до Статуту ПрАТ «ЯРІВСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР» п.7.78. Строк 
повноважень Директора починається з моменту його обрання Загальними 
зборами акціонерів, а саме оголошення результатів голосування по відповід-
ному питанню порядку денного зборів, якщо в рішенні Загальних зборів 
акціо нерів не вказано інше. Директор обирається Загальними зборами стро-
ком не більше як на 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку його 
повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення 
про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продо-
вжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.

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

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

2.
Директор Тригуб В.І.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 06.11.2017

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "ФIТОФАРМ"
2. Код за ЄДРПОУ 05430596
3. Місцезнаходження 02152, мiсто Київ, проспект 

Павла Тичини, будинок 1В, 
офiс А504

4. Міжміський код, телефон та факс 044-390-52-91, 044-390-52-91
5. Електронна поштова адреса office@fitofarm.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.fitofarm.ua

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

II. Текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ФIТОФАРМ» 

(Протокол № 2 вiд 06.11.2017 р.) прийнято рiшення про припинення повно-
важень:

голови Наглядової ради Курганова Руслана Анатолiйовича (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних), акцiями ПРАТ «ФIТОФАРМ» 
не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; 
перебував на посадi з 21.04.2017 р.

члена Наглядової ради Нiкiтенка Олексiя Миколайовича (особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних), акцiями ПРАТ «ФIТОФАРМ» не 
володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; 
перебував на посадi з 21.04.2017 р.

члена Наглядової ради Циганкова Георгiя Володимировича (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних), акцiонера, що володiє 
20  простими iменними акцiями ПРАТ «ФIТОФАРМ» (0,000025% статутного 
капiталу); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; 
перебував на посадi з 21.04.2017 р.

Позачерговими зборами акцiонерiв ПРАТ «ФIТОФАРМ» (Протокол № 2 
вiд 06.11.2017 р.) прийнято рiшення про обрання: 

членом Наглядової ради Циганкова Георгiя Володимировича (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних), акцiонера, що володiє  
20 простими iменними акцiями ПРАТ «ФIТОФАРМ» (0,000025% статутного 
капiталу); протягом останнiх п’яти рокiв працював: з 16.03.2007 року по 
15.10.2015 року – директор ТОВ «УРБЕК»; судимостей немає, заборони 
обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю немає; обра-
ний на 3 роки.

членом Наглядової ради Шпонарської Галини Iванiвни (особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних), акцiонера, що володiє 20 про-
стими iменними акцiями ПРАТ «ФIТОФАРМ» (0,000025% статутного 
капiталу); протягом останнiх п’яти рокiв працювала: 04.01.2010 р. – 
22.08.2017 р. заступник начальника мережi аптек ВАТ «ФIТОФАРМ» 
(ПАТ  «ФIТОФАРМ», ПРАТ «ФIТОФАРМ»), з 23.08.2017 р. заступник на-
чальника вiддiлу збуту ПРАТ «ФIТОФАРМ»; судимостей немає, заборони 
обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю немає; обрана 
на 3 роки.

(також згiдно з протоколом №06/11/17 засiдання Наглядової ради 
ПРАТ  «ФIТОФАРМ» вiд 06.11.2017 р.) головою Наглядової ради Щербань 
Лариси Владиславiвни (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних), акцiонера, що володiє 20 простими iменними акцiями  
ПРАТ «ФIТОФАРМ» (0,000025% статутного капiталу); протягом останнiх 
п’яти рокiв працювала: директор ТОВ «ЧАЙКА-ЛЮКС»; судимостей немає, 
заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не-
має, обрана на 3 роки.

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

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

2. Найменування посади Тiлахун Гобезайєху Єйасу
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 06.11.2017

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ФIТОФАРм”

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 «СПЕЦмЕБЛI»;2. Код за ЄДРПОУ 00273910

3. Місцезнаходження 04080, м.Київ, вул. Новокостянтинiвська, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс (044)4170402 (044)4170402 
5. Електронна поштова адреса 00273910@privateinvest.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://smebel.informs.net.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким 

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

II. Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦМЕБЛI» (надалi - Това-

риство) повiдомляє, що 03.11.2017 року Товариство отримало вiд  

ПАТ «НДУ» перелiк власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.10.2017 
року, згiдно якого Товариству стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким 
належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй, у звязку з чим пакет власника 
простих акцiй - ТОВ «ЗЕЛЕНА ГАЛЯВИНА» (мiсцезнаходження - вул. Вок-
зальна, буд.2-А, смт. Бородянка, Бородянський р-н, Київська область, 
07800; iдентифiкацiйний код за Єдиним державним реєстром юридичних 
осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань - 33710406) 
збiльшився, але становить не менше 10 вiдсоткiв простих акцiй, до змiни 
частка акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй складала 87,54585% (311447 
штук простих iменних акцiй), пiсля змiни частка акцiонера в загальнiй 
кiлькостi акцiй склала 93,779954% (333625 штук простих iменних акцiй) та 
97,7985% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до загальної кiлькостi го-
лосуючих акцiй.

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 Генеральний директор Зо-
лотий Євген Леонiдович (підпис)(ініціали та прізвище керівника) М.П. 
06.11.2017

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
Акціонерно-комерційний банк «Львів»

2. Код за ЄДРПОУ 09801546
3. Місцезнаходження 79008 Львів вул. Сербська, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 245 64 83 (032) 245 64 83
5. Електронна поштова адреса mykychak@banklviv.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.banklviv.com/
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 Ві-

домості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків го-
лосуючих акцій

II. Текст повідомлення 
1) 06.11.2017 року отримано виписку про стан рахунку у цінних паперах, 

у відповідності до якої пакет голосуючих акцій Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Нью Прогрес Холдінг» (код ЄДРПОУ: 33694814, адреса: 
01054, м. Київ, вул. Гоголівська, 17) збільшився.

Розмір пакета акцій акціонера – 3 050 991 146 простих іменних акцій, що 
становить 99,8997 % статутного капіталу емітента.

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

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

2.Голова Правління                             Абраамян А. Г.
(підпис) М. П. (ініціали та прізвище керівника) 07.11.2017

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АКЦІОНЕРНО-КОмЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЛЬВІВ»
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИ-

ЦІЙНИЙ ФОНД «ПРИСКОРЕННЯ»
протокол № 6/17 від 29 серпня 2017 року

Голова наглядової ради
______________________ Пушкарьова О. Л.

ЗмІНИ
до Р Е Г Л А м Е Н Т У

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ПРИСКОРЕННЯ»

1. Пункт п.1.6. п. 1 Регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІН-
ВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРИСКОРЕННЯ» в новій редакції, затвердженій 
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗА-
КРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «ПРИСКОРЕННЯ» від 29 серпня 2017 року (Протокол № 6/17), 
далі  – «Регламент», викласти в наступній новій редакції:

1. Відомості про Фонд:
1.6. Місцезнаходження Фонду: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельниць-

кого, будинок 19-21
Голова Наглядової радиАТ «ЗНКІФ «Прискорення» Пушкарьова О. Л.

Додаток 1
до Регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИ-

ЦІЙНИЙ ФОНД «ПРИСКОРЕННЯ»
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИ-

ЦІЙНИЙ ФОНД «ПРИСКОРЕННЯ»
протокол № 6/17 від 29 серпня 2017 року

Голова наглядової ради
_________________ Пушкарьова О. Л.

Зміни до
Інвестиційної декларації

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИ-

ЦІЙНИЙ ФОНД 
«ПРИСКОРЕННЯ»

Викласти «Основні напрями інвестиційної діяльності» Інвестиційної 
декларації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ПРИСКОРЕННЯ» в новій редакції, затвердженій Наглядовою радою 
ПУБ ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИ-
ФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРИСКОРЕН-
НЯ» від 29 серпня 2017 року (Протокол № 6/17), викласти в наступній 
новій редакції:

«Основні напрями інвестиційної діяльності:
Пріоритетним буде інвестування в фінансово-кредитний сектор, торгі-

вельну галузь народного господарства, шляхом залучення коштів в цінні 
папери, нерухомість підприємств зазначених галузей з урахуванням об-
межень встановлених чинним законодавством України та в інші активи 
дозволені чинним законодавством України.»

Голова Наглядової ради АТ «ЗНКІФ «Прискорення» Пушкарьова О. Л.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «РАФАЛІВСЬКИЙ КАР'ЄР»; 
1.2.  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13976731; 1.3. Місцезна-
ходження емітента: 34375, Рівненська, Володимирецький, с. Іванчі, Робіт-
нича, 28; 1.4. Міжміський код, телефон та факс: (03634) 53193; 1.5. Елек-
тронна адреса емітента: rafrarjer@emitent.net.ua; 1.6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: www.rafkar.pat.ua; 1.7. Вид особливої інформації - Відомос-
ті про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
На позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Рафалівський 

кар'єр» (Протокол № 2 від 07.11.2017 р.) в зв'язку з затвердженням 
Статуту в новій редакції та зміною чисельного складу Наглядової 
ради були припинені повноваження повного складу Наглядової ради. 
Припинили повноваження: Голова Наглядової ради Ольховий Юрій 
Васильович (паспорт АС 069633 04.06.1996 Луцьким МУ УМВС у Во-
линській обл.) є акціонером Товариства. Члени Наглядової ради: Тка-
чук Роман Миколайович (паспорт АС № 066387 Луцьким МУ УМВС у 
Волинській обл.) акціями Товариства не володіє, є представником ак-
ціонера Ольхового Ю.В.; Кононюк Іван Іванович (паспорт СР 
№  185336 Володимирецьким РВ УМВС України в Рівненській обл. ) є 
акціонером Товариства, Мелещук Валерій Платонович (паспорт СР 
061365 Володимирецьким РВ УМВС України в Рівненській обл.) є ак-
ціонером Товариства; Хілуха Валерій Анатолійович (паспорт АС 
414552 виданий 24.04.1998р. Луцьким МВ УМВС у Волинській обл) 
акціями Товариства не володіє, є представником акціонера Ольхового 
Юрія Васильовича. Всі вищевказані посадові особи перебували на 
посаді 0 років 6 місяців, непогашеної судимості за посадові та корис-
ливі злочини не мають.

На загальних зборах акціонерів ПАТ «Рафалівський кар'єр» (Про-
токол № 2 від 07.11.2017 р.) була обрана Наглядова рада терміном на 
3 роки в новому чисельному складі: Голова Наглядової ради Ольховий 
Юрій Васильович (паспорт АС 069633 04.06.1996 Луцьким МУ УМВС у 
Волинській обл.) володіє часткою в статутному капіталі емітента- 
94,25772%, останні 5 років обіймав посади: директора , президента 
ТОВ, основне місце роботи - Голова наглядової ради ПрАТ «Луцькавто-
дор» (43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Дубнівська, 66).; Члени На-
глядової ради: Ткачук Роман Миколайович (паспорт АС № 066387 
Луцьким МУ УМВС у Волинській обл.) акціями Товариства не володіє, є 
представником акціонера Ольхового Ю. В., останні 5 років обіймав по-
сади: майстер, інженер з керування виробництвом, основне місце ро-
боти - начальник бетонного цеху ТОВ «Лад Бетон» (43010, м. Луцьк, 
вул. Дубнівська, 66). «; Кононюк Іван Іванович (паспорт СР № 185336 
Володимирецьким РВ УМВС України в Рівненській обл. ) є акціонером 
Товариства, розмір частки в статутному капіталі - 0,0304 %, останні  
5 років обіймав посади: помічник машиніста тепловоза. Всі вищевказа-
ні посадові особи непогашеної судимості за посадові та корисливі зло-
чини не мають.

3. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної ін-
формації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством.

3.1. Директор, Бортник Петро Петрович 07.11.2017р.

ПРАТ «КРАмАТОРСЬКИЙ ЗАВОД «ТЕПЛОПРИЛАД», 
код ЄДРПОУ 31083972, адреса: 84308, Донецька обл., м.Краматорськ, 

вул. михайла Петренка (Героїв Союзу), 77А, тел. (06264) 44-34-06
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента. 
Згідно рішення загальних зборів протокол № 44 від 04.11.17р.:
- звільнено з посади Голови правління Гребе Олександра Костянтино-

вича, паспорт ВА 450460, виданий Краматорським МВ УМВС України в 
Донецькiй області 12.08.1996р., який володіє 5772 шт. простих іменних ак-
цій, що складає 39,00% статутного капіталу емітента. Перебував на посаді 
з 14.05.2015р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. 

- призначено на посаду члена правління Гребе Олександра Костянтино-
вича, паспорт ВА 450460, виданий Краматорським МВ УМВС України в 
Донецькiй області 12.08.1996р., який володіє 5772 шт. простих іменних ак-
цій, що складає 39,00% статутного капіталу емітента. Протягом останніх  
5 років займав посаду Голови правління ПрАТ «Краматорський завод «Те-
плоприлад». Термін повноважень 5 років. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. 

- звільнено з посади члена правління Рибаса Михайла Сергійовича, 
паспорт ВН 306351, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй 
області 18.10.2006р., який не є акціонером товариства. Перебував на по-
саді з 28.03.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. 

- призначено на посаду Голови правління Рибаса Михайла Сергійови-
ча, паспорт ВН 306351, виданий Краматорським МВ УМВС України в 
Донецькiй області 18.10.2006р., який не є акціонером товариства. Поса-
ди, які займав протягом останніх 5 років: ПАТ «НКМЗ» - інженер, інженер-
програміст, інженер-технолог; ПрАТ «КЗТП» - головний інженер. Термін 
повноважень  – 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством.

Голова правління 
ПрАТ Краматорський завод «Теплоприлад» Рибас Михайло Сергійович

06.11.2017р.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕР-
КІВСЬКИЙ ЗАВОД ГУмОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ», код 
за ЄДРПОУ: 00152448, місцезнаходження: вул.Леваневського, 85, м.Біла 
Церква, Київська обл., 09100; тел..(04563)7-33-77, електронна поштова адре-
са: jurist@inter-rti.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: 00152448.smida.gov.ua; 

o вид особливої інформації: відомості про зміну типу акціонерного това-
риства. Текст повідомлення: 26.10.2017 року на позачергових загальних 
зборах акцiонерiв ПАТ «Бiлоцеркiвський завод ГТВ» (протокол №1) при-
йнято рiшення про змiну типу товариства з публiчного на приватне. 
03.11.2017 року проведено державну реєстрацію відповідних змін про юри-
дичну особу, що міститься в ЄДР. Повне найменування товариства до змі-
ни  – Публічне акціонерне товариство «Білоцерківський завод гумових тех-
нічних виробів». Повне найменування товариства після зміни - Приватне 
акціонерне товариство «Білоцерківський завод гумових технічних виробів».

o вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента. Текст повідомлення: 02.11.2017 року наказом Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Київській області №05-5/2 прийнято рі-
шення про зміну складу членів ревізійної комісії товариства – представників 
держави, а саме: припинити повноваження Ковалишиної Людмили Анатоліїв-
ни у складі ревізійної комісії товариства (посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних; перебувала на посаді члена ревізійної комісії то-
вариства з 2016 року; не володіє часткою в статутному капіталі емітента; непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає); припинити по-
вноваження Бурми Павла Петровича у складі ревізійної комісії товариства 
(посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; перебувала 
на посаді члена ревізійної комісії товариства з 2016 року; не володіє часткою в 
статутному капіталі емітента; непогашених судимостей за корисливі та посадо-
ві злочини немає); призначити до складу ревізійної комісії товариства Закусило 
Марину Іванівну (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних; не володіє часткою в статутному капіталі емітента; строк, на який при-
значено особу: до припинення повноважень ревізійної комісії; посади, які осо-
ба обіймала протягом останніх п’яти років: заступник начальника відділу пла-
нування та фінансової діяльності РВ ФДМУ по Київській області; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини немає); призначити до складу 
ревізійної комісії товариства Супруна Ярослава Сергійовича (посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних; не володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента; строк, на який призначено особу: до припинення повно-
важень ревізійної комісії; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти 
років: головний спеціаліст відділу оціночної діяльності РВ ФДМУ по Київській 
області; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає).

o вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента. Текст повідомлення: 07.11.2017 року наглядовою радою товари-
ства (протокол №8) прийнято рішення про зміну складу членів правління 
товариства, а саме: припинити повноваження Кіфоренко Марії Анатоліїв-
ни у складі правління товариства (посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних; перебувала на посаді члена правління товари-
ства з 2010 року; не володіє часткою в статутному капіталі емітента; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає).

Голова правління Кліщар В.Л. підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згід-
но із законодавством. Голова правління Кліщар В.Л.

ПОВІДОмЛЕННЯ 
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРмАЦІЇ ПРО ЕмІТЕНТА 

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "КИЇВСЬКА ПРАВ-
ДА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄмСТВО 
ДАК  "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
Організаційно-
правова форма

приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 05905674
Адреса місцезнахо-
дження

04136, м. Київ, вул.Маршала Гречка, б.13

Телефон емітента (044) 443-01-05 (044) 443-01-00
Електронна поштова 
адреса емітента

05905674@mail.gov.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 
05905674.pat.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента
01.11.2017 р. єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "КИЇВСЬКА ПРАВДА" 
КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" 
(надалі – Товариство) були прийняті рішення про зміну складу 
посадових осіб:
Припинено повноваження посадової особи – Член правління – Головний 
бухгалтер Гринчук Анжелiка Геннадiївна (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних). Особі не належать акції Товариства. 
Повноваження припинено за згодою сторін. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 
24.09.2013 р.
Призначено на посаду особу – Член правління Мамонтова Таїсія 
Валеріївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього 
Члена правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: інспектор відділу кадрів, начальник відділу кадрів. Особі не 
належать акції Товариства. Посадову особу призначено терміном на 
3 роки.
Рішенням Голови виконавчого органу призначено на посаду особу – 
Головний бухгалтер Рибачок Ілона Михайлівна (особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням 
повноважень попереднього Члена правління-Головного бухгалтера. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер. 
Особі не належать акції Товариства. Посадову особу призначено на 
невизначений термін.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством. Голова правління 
Лукасевич Iван Iванович.

ПРАТ «КРАмАТОРСЬКИЙ ЗАВОД «ТЕПЛОПРИЛАД», 
код ЄДРПОУ 31083972, адреса: 84308, Донецька обл., м.Краматорськ, 

вул. михайла Петренка (Героїв Союзу), 77А, тел. (06264) 44-34-06
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів: 

На загальних зборах акціонерів (протокол № 44 від 04 листопада 
2017р.) було прийняте рішення:

- провести нарахування та виплату дивідендів від частини нерозподі-
леного прибутку ;

- установити розмір дивідендів на 1 просту акцію 136,00 грн. в сумі 
2012800,00 грн. (Два мільйони дванадцять тисяч вісімсот грн. 00 коп.). 

- виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам згідно з по-
даними заявами та наданими копіями паспорту та довідки про присвоєння 
податкового номеру (завіреними власноручно) в термін згідно з чинним 
законодавством України.

На засіданні Правління (протокол № 45 від 04.11.2017р.) було прийня-
те рішення:

- датою складення переліку осіб, які мають право на отримання диві-
дендів вважати 06.11.2017 року

- строк виплати дивідендів: з 07 листопада 2017р. по 07 квітня 2018р.;
- порядок виплати дивідендів - в повному обсязі. 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься в повідомленні та визнає, що несе відповідальність згідно з за-
конодавством.

Голова правління ПрАТ «КЗТП»  м.С.Рибас 
06.11.2017р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КРЕмЕНЧУЦЬКЕ ВЗУТТЄВЕ ВИРОБ-
НИЧЕ - ТОРГІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» 

2. Код за ЄДРПОУ00308270 
3. Місце знаходження 39617, Кременчук, лікаря О.Богаєвського, 2/7
4. Телефон та факс 0536622228 
5. Електронна поштова адресаkvf@sat.poltava.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет krevto.jimdo.com
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення

ПрАТ «КреВВТО» на пiдставi Iнформацiйної довiдкивiд ПАТ «НДУ» 
отриманої 06.11.2017 (щодо iнформацiї про акцiонерiв якi володiють 
10% та бiльше вiдсотками статутного капiталу емiтент)повiдомляє ста-
ном на 19.10.2017 частка акцiонера «фiзичної особи» в загальнiй 
кiлькостi акцiй Товариства збiльшилась з 9,3669 % до12,1616% та в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства збiльшилась з 9,3669 % 
до12,1616% .

III. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 

Голова Правлiння Шкурапет Ольга Анатолiївна 06.11.2017
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 
мАЛОГАБАРИТНИХ 
ТРАНСФОРмАТОРIВ"

2. Код за ЄДРПОУ 13604900
3. Місцезнаходження 69600, м.Запорiжжя, вул. 

Днiпровське шосе, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (061)2126731 (061)22148161
5. Електронна поштова адреса Lyudmila.Lazutina@mgt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.mgt.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

II. Текст повідомлення
Звiльнено Лiтус Олену Валерiївну (не надавала згоди на розкриття 

паспортних даних) з посади заступника директора з економiки - головного 
бухгалтера згiдно рiшення генерального директора вiд 03.11.2017. При-
чина звiльнення - за власним бажанням. Не володiє часткою акцій в ста-
тутному капiталi ПрАТ «Завод МГТ». Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. На посадi заступника директора з економiки - 
головного бухгалтера перебувала 4 роки 11 мiсяцiв.

Призначено Лазутiну Людмилу Олександрiвну (не надавала згоди на 
розкриття паспортних даних) виконуючим обов’язки заступника директо-
ра з економiки - головного бухгалтера згiдно рiшення генерального дирек-
тора вiд 06.11.2017 на невизначений термiн. Не володiє часткою акцій в 
статутному капiталi ПрАТ «Завод МГТ». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв  
займала посаду заступника головного бухгалтера в ПрАТ «Завод МГТ».

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 Зима Алiна Володимирiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.11.2017
(дата)

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЕПЕТІВСЬКА ПЕРЕ-
СУВНА мЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №181» 2.Код за 
ЄДРПОУ : 01037459 3.Місцезнаходження:30400, м.Шепетівка, Новоград-
Волинське шосе, 30,  4.Міжміський код, телефон та факс: (03840) 4-25-15, 
4-25-15 5.Електронна поштова адреса: boyko.r@svarog-agro.com  
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: at-pmk-181.com.ua 7.Вид особливої 
інформації – Відомості про зміну типу акціонерного товариства 

ІІ.Текст повідомлення: 
Загальними зборами акціонерів товариства від 21.04.2017р. (Протокол 

№21/04-2017 вiд 21 квітня 2017 року ) прийнято рішення: Змінити тип 
акціо нерного товариства з ПУБЛІЧНОГО на ПРИВАТНЕ. Повне наймену-
вання акціонерного товариства до зміни: Публічне акціонерне товариство 
«Шепетівська пересувна механізована колона №181».

Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне 
акціонерне товариство «Шепетівська пересувна механізована колона 
№181». Скорочене найменування акціонерного товариства після зміни: 
ПрАТ «Шепетівська ПМК №181». Дата державної реєстрацiї вiдповiдних 
змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР - 03.11.2017р.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством 

2. Директор матвійчук микола Григорович 03.11.2017

До відома акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ 

ХОЛОДОКОмБІНАТ»!
Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат», Код за 

ЄДРПОУ 01553706 (далі-Товариство), яке зареєстроване та знаходиться 
за адресою: 79025, м. Львiв, вул. Повітряна, 2, повідомляє про проведен-
ня позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
11 грудня 2017 року, о 11 год.30 хв. у Львівському палаці Залізничників 
(перший поверх, глядацький зал) за адресою: м. Львів, вул. Федькови-
ча, 54/56.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених осіб для участі в позачерго-
вих Загальних зборах акціонерів проводиться з 10 год. 00 хв. до 11 год. 
15  хв. за місцем проведення зборів 11 грудня 2017 р. 

Право участі у позачергових Загальних зборах акціонерів, мають акці-
онери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, 
складеного станом на 24 годину 05 грудня 2017 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування 

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

ства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
4. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

в новій редакції. Уповноваження особи на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства.

6. Про здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту 
Товариства.

7. Про внесення змін до положень про Загальні збори, Наглядову раду, 
Виконавчий орган, Ревізійну комісію (ревізора) та інших внутрішніх доку-
ментів Товариства.

8. Про затвердження нових умов (внесення змін) до діючих трудових 
договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання (перепідписання) договорів (контрактів) з членами наглядової 
ради.

9. Про затвердження нових умов (внесення змін) до діючих трудових 
договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання (перепідписання) договорів (контрактів) з членами Наглядової 
ради.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення 
загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх 
граничну вартість.

11. Вирішення інших питань, пов'язаних із зміною типу та найменуван-
ня Товариства. 

Для участі у зборах вам необхідно мати при собі:
• Документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт);
• Довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним за-

конодавством (для представників юридичних та фізичних осіб). 
Акціонери мають можливість особисто ознайомитись з матеріалами та 

документами під час підготовки до Загальних зборів акціонерів за адре-
сою: 79025, м.Львiв, вул. Повітряна, 2, юридичний відділ, у робочі дні з 
10.00 до 16.00 год., перерва з 12-00 до 13-00 год., та в день проведення 
загальних зборів, у місці їх проведення. Адреса веб-сайту, на якому роз-
міщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку 
денного: http://www.limo.ua

Додаткова інформація для акціонерів Товариства:
Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до 

порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількіс-
ного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за  
20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до скла-
ду органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення За-
гальних зборів. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій 
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, 
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до пи-
тання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, 
що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу ор-
ганів Товариства.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Манохін Олег Валерійович, телефон: (032) 267-34-66.

Наглядова рада Товариства

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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Шановні акціонери!
Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ», місцезнахо-

дження товариства 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б, повідомляє 
про включення до проекту порядку денного позачергових Загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 20 листопада 2017 року о 13.00 го-
дині за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення 
навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4) нових  
питань:

7. Відкриття в ПАТ «Кредобанк» Генерального договору про здій-
снення кредитування з лімітом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мільйо-
нів гривень 00 коп.),терміном на 7 років з можливістю отримання в 
межах Генерального договору інвестиційних кредитів, кредитних ліній, 
обігових кредитів, кредитів-овердрафт тощо.

8. Передача майна (іпотеки наступної черги)в забезпечення вико-
нання зобов’язань перед ПАТ «Кредобанк» по Генеральному договору 

про здійснення кредитування з лімітом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять 
мільйонів гривень 00 коп.),терміном на 7 років.

9. Надання повноважень Голові правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» 
Тищенко Андрію Олексійовичу на укладення від імені Товариства із 
ПАТ «Кредобанк» Генерального договору про здійснення кредитуван-
ня з лімітом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мільйонів гривень  
00 коп.),терміном на 7 років ,отримання кредитів в рамках Генерально-
го договору про здійснення кредитування , договору іпотеки та інших 
документів щодо кредитних операцій з правом визначення всіх істот-
них умов таких договорів на власний розсуд.

Оголошення про проведення зборів було надруковано у виданні 
«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
№196 від 17.10.2017 року, №199 від 20.10.2017 року.

Голова правління ПАТ «ТЕРЕмНО ХЛІБ»

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів 

ПАТ «ТЕРЕмНО ХЛІБ»

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 АКЦIОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО Iм.ШЕВЧЕНКА
2. Код за ЄДРПОУ 03779202
3. Місцезнаходження 42620, Сумська обл., Тростянецький район, село 

Гребеникiвка, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс 0545856334 0545856335
5. Електронна поштова адреса KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://agro-shevchenko.com.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким 

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

II. Текст повідомлення
03.11.2017 р. емiтентом ПрАТ iм. Шевченка (надалi – Товариство) 

було отримано вiд ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» 
iнформацiю про власникiв iменних цiнних паперiв товариства станом на 
01.11.2017 р., на пiдставi якої стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, 
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.

Згiдно отриманої iнформацiї:
Частка у статутному капiталi, що належить власнику ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙЗ-МАКСИМКО» (мiсцезнаходження 

юридичної особи: 37240, Полтавська обл., Лохвицький район, мiсто 
Заводське, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок 10; код за ЄДРПОУ: 
30382533) до змiни розмiру пакета акцiй становила 614 163 акцiй, що 
становило 96,142936% вiд загальної кiлькостi акцiй), пiсля змiни 
розмiру пакета акцiй становить 0 акцiй, що становить 0,00% вiд за-
гальної кiлькостi акцiй.

03.11.2017 р. емiтентом ПрАТ iм. Шевченка (надалi – Товариство) 
було отримано вiд ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» 
iнформацiю про власникiв iменних цiнних паперiв товариства станом на 
01.11.2017 р., на пiдставi якої стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, 
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. 

Згiдно отриманої iнформацiї:
Частка у статутному капiталi, що належить власнику Товариство з об-

меженою вiдповiдальнiстю «Управлiнське товариство «УЛФ» 
(мiсцезнаходження юридичної особи: 03170, м. Київ, вул. Перемоги, 
буд.  20; код за ЄДРПОУ: 35428975) до змiни розмiру пакета акцiй стано-
вила 0  акцiй, що становило 0,00% вiд загальної кiлькостi акцiй, пiсля 
змiни розмiру пакета акцiй становить 614 163 акцiй, що становить 
96.142936% вiд загальної кiлькостi акцiй.

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 КУЛIК ЛЮБОВ IВАНIВНА
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 03.11.2017

(дата)

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «РІВНЕАЗОТ»
2. Код за ЄДРПОУ 05607824
3. Місцезнаходження 33017, Рівне-17
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0362) 61-83-76, (0362) 61-83-76

5. Електронна поштова 
адреса

corpsekretar@azot.rv.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття 
інформації

http://www.azot.rv.ua/aktsioneram/
osoblyva-informatsiia-tovarystva1

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» від 03 листопада 

2017 року (Протокол № 03/11/17 від 03 листопада 2017 року) відбулися на-
ступні зміни у складі посадових осіб емітента:

Достроково припинено повноваження 03 листопада 2017 року чле-
на Правління ПрАТ «РІВНЕАЗОТ»:

- Власюка Миколи Максимовича;
згода на публікацію паспортних даних не отримана;

підстава: рішення Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (протокол 
№03/11/17 від 03.11.2017 р.); 

часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;
строк перебування на посаді 4 місяці;
посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-

чини не має.
Обрано (призначено) з 06 листопада 2017 року Членом Правління 

ПрАТ «РІВНЕАЗОТ»:
- Варавку Василя Володимировича;
згода на публікацію паспортних даних не отримана;
підстава: рішення Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (протокол 

№03/11/17 від 03.11.2017 р.); 
часткою у статутному капіталі не володіє;
обраний на строк 1 (один) рік;
протягом останніх 5 років обіймав наступні посади: фінансовий дирек-

тор, директор з економіки та фінансів;
посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-

чини не має.
III. Підпис

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

2. Перший заступник дирек-
тора з економіки та фінансів

М.М. Власюк

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 06.11.2017

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАЗОТ»



№212, 8 листопада 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЮНЕКС БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 20023569
3. Місцезнаходження 04070, мiсто Київ, вулиця Почайнинська, 38
4. Міжміський код, телефон 
та факс

0445851462 0444625062

5. Електронна поштова 
адреса

ial@unexbank.ua

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

http://unexbank.ua/site/page.
php?lang=UA&id_part=746

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», що вiдбулися 03 лис-
топада 2017 року (Протокол №36 вiд 03.11.2017) прийнято рiшення про 
схвалення значних правочинiв, вчинених ПАТ «ЮНЕКС БАНК» у строк з 
01.05.2016 року по 03.11.2017 року щодо здiйснення операцiй за депо-
зитними сертифiкатами Нацiонального банку України у кiлькостi 68 угод 
на загальну суму 8 417 000 тис. грн.. Ринкова вартiсть майна або послуг, 
що є предметом правочинiв, визначена вiдповiдно до законодавства, 
становить: 8 417 000 тис. грн. Вартiсть активiв за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi Банку складає 760086,21 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочинiв, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 1107,37%. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй - 291967894 голосiв. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах – 290083237 голосiв (що 
становить 99,3545% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 290083237 
голосiв. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прий-
няття рiшення – нуль голосiв.

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», що вiдбулися 03 листо-
пада 2017 року (Протокол №36 вiд 03.11.2017) прийнято рiшення про схва-

лення значних правочинiв, вчинених ПАТ «ЮНЕКС БАНК» у строк з 
01.05.2016 року по 03.11.2017 року щодо валютних операцiй на 
мiжбанкiвському ринку, а саме: 1) «тод»; 2) «том»; 3)«спот»; 4) «своп»;  
5) «форвард» у кiлькостi 54 угоди на загальну суму 4 958 587 тис. грн.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочинiв, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, становить: 4 958 587 тис. грн. Вартiсть 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку складає 
760086,21 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що 
є предметом правочинiв, до вартостi активiв Банку за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 652,37%. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй - 291967894 голосiв. Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 290083237 голосiв (що 
становить 99,3545% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 290083237 
голосiв. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення – нуль голосiв.

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», що вiдбулися 03 листо-
пада 2017 року (Протокол №36 вiд 03.11.2017) прийнято рiшення про 
схвалення значних правочинiв, вчинених ПАТ «ЮНЕКС БАНК» у строк з 
01.05.2016 року по 03.11.2017 року щодо операцiй за кореспондентськи-
ми рахунками ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вiдкритими в iнших банках, в тому 
числi розмiщення залишкiв коштiв на цих рахунках. на загальну суму 
159921 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом 
правочинiв, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 159921 
тис тис. грн.

Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку 
складає 760086,21 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або 
послуг, що є предметом правочинiв, до вартостi активiв Банку за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 21,04%. Загаль-
на кiлькiсть голосуючих акцiй - 291967894 голосiв. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 290083237 голосiв 
(що становить 99,3545% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 290083237 
голосiв. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення – нуль голосiв.

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 Довгальська Ганна Владиславiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 06.11.2017

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЮНЕКС БАНК”

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ 20023569
3. Місцезнаходження 04070, мiсто Київ, Почайнинська, 38
4. Міжміський код, телефон та факс 0445851462 0444625062
5. Електронна поштова адреса ial@unexbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://unexbank.ua/site/page.
php?lang=UA&id_part=746

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», що вiдбулися 03 листопада 
2017 року (Протокол №36 вiд 03.11.2017) прийнято рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися  
ПАТ «ЮНЕКС БАНК» протягом строку з дати прийняття цього рiшення по 
30.04.2018р., без обмеження кола осiб, валюти та iнших умов, на яких вчиня-
тимуться цi правочини та уповноважено Голову Правлiння ПАТ «ЮНЕКС 
БАНК», а у разi її тимчасової вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження, тимчасова 
непрацездатнiсть) – особу, яка буде виконувати обов’язки Голови Правлiння 
ПАТ «ЮНЕКС БАНК» на пiдписання цих правочинiв за умови їх погодження 
Правлiнням ПАТ «ЮНЕКС БАНК», якщо це правочини: щодо здiйснення 
операцiй за депозитними сертифiкатами Нацiонального банку України, вне-

сення змiн в умови таких правочинiв; щодо здiйснення валютних операцiй на 
мiжбанкiвському ринку (операцiй, пов’язаних з перемiщенням або переходом 
права власностi на валютнi цiнностi), а саме: 1) «тод»; 2) «том»; 3)«спот»;  
4) «своп»; 5) «форвард»; внесення змiн в умови всiх перелiчених у цьому 
пунктi правочинiв; щодо операцiй за кореспондентськими рахунками ПАТ 
«ЮНЕКС БАНК», вiдкритими в iнших банках, в тому числi розмiщення залишкiв 
коштiв на цих рахунках, внесення змiн в умови таких правочинiв. При цьому 
розмiр кожного окремого правочину, що може вчинятися ПАТ «ЮНЕКС БАНК», 
не має перевищувати 50% вартостi активiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК» за даними 
рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк.

Гранична сукупна вартiсть за такими правочинами не може перевищува-
ти 40000000 тис. грн., тобто не бiльш нiж 5262,56 % вартостi активiв за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку. Вартiсть активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку складає 760086,21 тис. грн. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 291967894 голосiв. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 290083237 
голосiв (що становить 99,3545% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 
290083237 голосiв. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 
прийняття рiшення – нуль голосiв.

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 Довгальська Ганна Владиславiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.11.2017
(дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №212, 8 листопада 2017 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"Iм. ТЕЛЬмАНА"

2. Код за ЄДРПОУ 03779685 
3. Місцезнаходження 42071, Сумська обл., Роменський 

район, село Погожа Криниця, 
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 17

4. Міжміський код, телефон та факс 380544899481 380544899421
5. Електронна поштова адреса KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://agro-telmana.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить: 10 і більше відсотків простих 
акцій акціонерного товариства (крім пу-
блічного акціонерного товариства); 5 і 
більше відсотків простих акцій публічного 
акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
06.11.2017 р. емiтентом ПАТ «Iм. Тельмана» (надалi – Товариство) було 

отримано вiд ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» iнформацiю 
про власникiв iменних цiнних паперiв товариства станом на 01.11.2017 р., 
на пiдставi якої стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 5 i 
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.

Згiдно отриманої iнформацiї:
Частка у статутному капiталi, що належить власнику ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙЗ-МАКСИМКО» (мiсцезнаходження 
юридичної особи: 37240, Полтавська обл., Лохвицький район, мiсто Завод-
ське, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок 10; код за ЄДРПОУ: 30382533) до 
змiни розмiру пакета акцiй становила 62 197 акцiй, що становило 79.3329% 
вiд загальної кiлькостi акцiй), пiсля змiни розмiру пакета акцiй становить  
0 акцiй, що становить 0,00% вiд загальної кiлькостi акцiй.

06.11.2017 р. емiтентом ПАТ «Iм. Тельмана» (надалi – Товариство) було 
отримано вiд ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» iнформацiю 
про власникiв iменних цiнних паперiв товариства станом на 01.11.2017 р., 
на пiдставi якої стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 5 i 
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. 

Згiдно отриманої iнформацiї:
Частка у статутному капiталi, що належить власнику Товариство з обме-

женою вiдповiдальнiстю «Управлiнське товариство «УЛФ» (мiсцезнаходження 
юридичної особи: 03170, м. Київ, вул. Перемоги, буд. 20; код за ЄДРПОУ: 
35428975) до змiни розмiру пакета акцiй становила 0 акцiй, що становило 
0,00% вiд загальної кiлькостi акцiй, пiсля змiни розмiру пакета акцiй стано-
вить 62 197 акцiй, що становить 79.3329% вiд загальної кiлькостi акцiй.

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 IВАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.11.2017
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
(для опублікування)

І. Загальні відомості Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» Код за 
ЄДРПОУ 03357671 Місцезнаходження 14000, м.Чернiгiв, вул. Ремiснича 
(Комсомольська), буд. 55-б. Тел/ ф(0462)77-43-24 Електронна адреса 
yemets.oleg@gmail.com Адреса сторінки в Інтернет, яка використовується 
для розкриття http://www.otke.cn.ua/

Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення. Припинено повноваження 06.11.2017 члена На-

глядової ради Перчук Юлiї Володимирiвни на пiдставi її заяви вiд 23.10.2017 
про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради без прий-
няття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента згiдно п. 1 ч. 2  
ст. 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» (розглянуто на засіданні 
Наглядової ради від 06.11.2017). До кримiнальної вiдповiдальностi за 
корисливi та посадовi злочини не притягалась. На посадi працювала 1 рiк. 
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Не 
володiє акцiями емiтента. На дану посаду нiкого не обрано.

Підтверджую достовірність цієї інформації та визнаю, що несу відпові-
дальність згідно законодавства. Голова правлiння Геращенко В. М. 
06.11.2017

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛТЕПЛОКОмУНЕНЕРГО»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФІРмА «ЛЬВІВ- ПЕТРОЛЬ»

( ПАТ «ФІРМА»ЛЬВІВ-ПЕТРОЛЬ» ), код ЄДРПОУ 03482596, 79000, 
Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ЛИСТОПАДОВОГО ЧИНУ, будинок 8, 

тел., 803222971177, 80322326670, lvivpetrol2000@gmail.com.
26. 10. 2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ФIРМА»ЛЬВIВ-

ПЕТРОЛЬ» прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з 
публiчного на приватне. Повне найменування товариства до змiни: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФIРМА «ЛЬВIВ-ПЕТРОЛЬ». 
Пов не найменування товариства пiсля змiни : ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ФIРМА «ЛЬВIВ-ПЕТРОЛЬ». Дата державної реєстрацiї 
змiн: 02. 11. 2017.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! (акціонерам)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«мАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК»
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру,буд. 6, 

код за ЄДРПОУ 31226457)
«27» листопада 2017 року відбудуться позачергові загальні збори акці-

онерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАШИНОБУДІВ-
НИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК» (далі ПрАТ «ВІСТЕК», Товариство) за адресою: 
84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. миру, буд. 6, адміністратив-
на будівля Товариства, кімната 204.

Початок зборів о 12 (дванадцятій) годині 00 (нуль) хвилин. Реєстра-
ція акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних збо-
рах буде проводитись «27» листопада 2017 року за місцем проведення 
зборів з 10 (десятої) години 00 хвилин до 11 (години) години 00 хвилин. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах на дату проведення зборів - «21» листопада 2017 року. 

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати до-
кумент, який посвідчує право їх участі і голосування на позачергових за-
гальних зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та до-
кумент, що посвідчує особу. 

Перелік питань, що виносяться на голосування: 
1. Обрання (переобрання) членів Лічильної комісії.
2. Обрання (переобрання) Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-

кладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в 
новій редакції. Надання повноважень уповноваженій особі Товариства 
на підписання та державну реєстрацію Статуту в новій редакції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, що виносяться на голосування: www.vistec.
com.ua

Право участі у позачергових загальних зборах мають особи, які є влас-
никами акцій на день проведення загальних зборів та/або їх уповноважені 
представники.

З проектами документів, що стосуються загальних зборів, акціонери мо-
жуть ознайомитися за місцем знаходження товариства з 10-00 до 17-00 
годин у робочий час, перерва на обід з 12.00 до 13.00.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами: радник директора з правового забезпечення Гац Л.В. 

Довідки за телефоном: (0627) 44-69-24 та за місцем знаходження Това-
риства 

Затверджено Наглядовою Радою Товариства

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»
2. Код за ЄДРПОУ 05309512
3. Місцезнаходження 04209, м. Київ, вул. Лебединська, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 413-65-65
5. Електронна поштова адреса іnfo@st-іnvest.kіev.ua  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://metallіst-emz.pat.ua/
7. Вид особливої інформації Прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення значних правочинів емітента
ІІ. Текст повідомлення
03 листопадна 2017 року Наглядовою радою Приватного акціонерного 

товариства «Експериментально-механічний завод «Металіст» (надалі – 
Емітент) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного право-

чину (протокол №177/2017 від 03.11.2017). 
Предмет правочину: передача Контрагенту на строк по 31.10.2018 в 

оренду нежитлових приміщень та майна, що розташовані за адресою: м. 
Київ, вул. Лебединська, 4, орендна плата за весь період користування яки-
ми становитиме 1 836 144 грн.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину – 1 836 
тис. грн. 

Вартість активів Емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності – 14 091 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів Емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках) – 13,03 %.

Усі присутні члени Наглядової ради проголосували “за”.
Статутом Емітента не визначені додаткові критерії, не передбачені за-

конодавством, для віднесення правочину до значного.  
ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Найменування посади Генеральний ди-
ректор Ревенко Світлана Анатоліївна 06.11.2017

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО 
«БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «МИКОЛАЇВБУД»

(код  ЄДРПОУ 01273036; місцезнаходження м. Миколаїв, 
вул. Робоча, 2-а),  

повідомляє про  проведення позачергових  загальних  Зборів  акціоне-
рів які відбудуться  12 грудня 2017 р. , 0 10:00, в  приміщенні  Будинку  
культури  Будівельників за адресою м. Миколаїв, Спаський  Спуск, 
13(малий зал, 2-й поверх). Реєстрація акціонерів для участі у загальних 
Зборах буде проводитись 12 грудня 2017 року  за місцем проведення Збо-
рів. Початок реєстрації о 8:30 год. Закінчення: о 9:30 год. Дата складання 
переліку акціонерів, які  мають  право  на  участь  у  Загальних  зборах: 06  
грудня 2017 р.

Перелік питань включених до проекту  порядку  денного.
1. Обрання  членів  лічильної  комісії.
2. Прийняття  рішення  про  надання  згоди  на  вчинення  значного  

правочину.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для при-

йняття рішень з питань порядку денного у робочі дні та робочий час за адре-
сою: м. Миколаїв, вул..Робоча, 2-а, каб.811, в день проведення зборів – за 
місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами : член Наглядової ради Позняковська  Л.І. 
Контактні  телефони: (0512) 564285,  Факс: (0512) 563972 . Адреса власного 
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного: http://www.mykolaivbud.mk.ua

                                             Наглядова  рада  ПрАТ „БФ „Миколаївбуд”

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРГІДРОПРОЕКТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00114117
3. Місцезнаходження: 61166, м. Харків, просп. Леніна (нова назва просп. 

Науки), буд. 9 
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 702-15-07 (057) 719-47-30
5. Електронна поштова адреса: water@uhp.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.uhp.kharkov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсо-

тків простих акцій публічного акціонерного товариства
ІІ. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГІДРОПРОЕКТ» (код за 

ЄДРПОУ: 00114117), що знаходиться за адресою: 61166, м. Харків, просп. 
Леніна (нова назва просп. Науки), буд. 9 тел. (057) 702-15-07, факс (057) 
719-47-30, е-maіl: dzіna@uhp.kharkov.ua web-сторінка: www.uhp.kharkov.ua 
повідомляє про зміну власників акцій, яким належать 5 і більше відсотків 
голосуючих акцій: Дата отримання реєстру на розсилку від ПАТ «НДУ»: 
06.11.2017 р. Фізична особа, що мала на рахунку власника цінних паперів 
ПАТ «УКРГІДРОПОЕКТ» більше 5 % голосуючих акцій, а саме 1 021 286 
шт., що складає 84,813923 % статутного капіталу товариства, та 89,231054 
% голосуючих акцій відбулися зміни. На дату подання кількість цінних папе-
рів становить 1 021 601 шт., що складає 84,840082 % статутного капіталу 
товариства, та 89,258576 % голосуючих акцій.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Найменування посади Голова Правління Кривиць-
кий Володимир Володимирович М.П. 07.11.2017

Повідомлення про зміну типу 

ПАТ  «НОВОТРОЇЦЬКИЙ МСЗ» 
Публічне акціонерне товариство «Новотроїцький маслосирзавод», ЄД-

РПОУ: 00447586, адреса: 75300 Херсонська обл., смт Новотроїцьке, вул.Шев-
ченко, 154, т/ф: 0554850094, E-mail: ntmz@vatua.com, сайт ntmz.vatua.com. 
Рішенням зборів акціонерів 03.11.2017р. змінено тип акціонерного товариства 
з публічного на приватне. Відповідні зміни внесені до ЄДР 07.11.2017. Повне 
найменування товариства до зміни: публічне акціонерне товариство «Ново-
троїцький маслосирзавод»; після зміни: приватне акціонерне товариство «Но-
вотроїцький маслосирзавод». Особа, зазначена нижче, підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством. Директор Арутюнов А.Ю.
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ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«Рімал» 

(Код за ЄДРПОУ 00451398) Місцезнаходження: 33010, Україна, 
Рівненська обл., м. Рівне, вул. Хмільна, буд. 40.

повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про 
проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні 
збори»), які відбудуться «08» грудня 2017 року за адресою: Рівнен-
ська  обл., м. Рівне, провул. Робітничий, буд. 5., офіс ТОВ «Денір». 
Початок зборів об 11-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх повноважних 
представників проводитиметься з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за вищев-
казаною адресою проведення Загальних зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах – «04» грудня 2017 року (станом на 24-00). 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-

дової ради Товариства.
5. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізій-

ної комісії Товариства.
6. Про прийняття рішення про зміну типу та найменування Товари-

ства.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження 

його в новій редакції.
8. Про затвердження Положень: «Про Загальні збори акціонерів Това-

риства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Това-
риства», «Про Виконавчий орган Товариства».

9. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради 
ПрАТ  «РіМал».

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-
тимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «РіМал», обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової ради ПрАТ «РіМал».

11. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії 
ПрАТ  «РіМал».

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-
тимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ «РіМал», обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Ревізійної комісії ПрАТ «РіМал».

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів 
до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам пра-
во ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного Загальних зборів у приміщенні ЗАТ «РіМал» за 
адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Хмільна, буд. 40. кабінет №1 що-
денно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 
12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у 
місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення 
акціонерів із зазначеними документами, є уповноважена особа Товари-
ства Голова правління-директор Згода В.В. (тел.: 068 404-34-66). З питань 
порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів 
звертатись до зазначеної уповноваженої особи. Адреса веб-сайту, на яко-
му розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включе-
ного до проекту порядку денного: rimall.in-ten.com Для участі в Загальних 
зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, 
що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформле-
ну у відповідності до вимог чинного законодавства.

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕ-

НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТРЦ ЛАВИНА»
2. Код за ЄДРПОУ 38537759
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька,буд. 25
4. Міжміський код, телефон та факс +380442878804 
5. Електронна поштова адреса lavina@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації lavina.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Загальними зборами учасникiв (протокол №1/39 вiд 23.10.2017 року) 
було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб. Звiльнено Букато-
ву Дiану Миколаївну з посади Директора Товариства (посадова особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) в зв'язку з поданою заявою. Не 

володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Дану посаду особа займала з 
27.07.2013 р.

Протоколом № 1/39 вiд 23.10.2017 року Загальних зборiвучаснкiв Това-
риства прийнято рiшення про призначення на посаду Директора Михай-
ленка Юрiя Валерiйовича з 24.10.2017 року. Згоди на розкриття паспортних 
даних посадова особа не надавала.Часткою в статутному капiталi Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi то посадовi злочини 
не має. На посаду призначено до наступного переобрання.До призначення 
з 01.04.2008 р. по 31.10.2016 р. займав посаду заступника директора по 
операцiйним питанням ТОВ «Торговельно-будiвельнийдiм «ОЛДI». 

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 Михайленко ЮрiйВалерiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.11.2017
(дата)

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "УКРАЇНА-РАЙЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03779805
3. Місцезнаходження 42063, Сумська обл., Роменський район, село 

Коржi, ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 1
4. Міжміський код, 
телефон та факс

380544898525 380675354028

5. Електронна поштова 
адреса

KochkalovA@ulf.com.ua

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використову-
ється емітентом для 
розкриття інформації

http://ukraina-rise.com.ua/

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким нале-
жить: 10 і більше відсотків простих акцій акціо-
нерного товариства (крім публічного акціонерно-
го товариства); 5 і більше відсотків простих акцій 
публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
06.11.2017 р. емiтентом ПАТ «Україна-Райз» (надалi – Товариство) 

було отримано вiд ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» 
iнформацiю про власникiв iменних цiнних паперiв товариства станом на 
01.11.2017 р., на пiдставi якої стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким 
належить 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.

Згiдно отриманої iнформацiї:
Частка у статутному капiталi, що належить власнику ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙЗ-МАКСИМКО» (мiсцезнаходження 
юридичної особи: 37240, Полтавська обл., Лохвицький район, мiсто За-
водське, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок 10; код за ЄДРПОУ: 30382533) 
до змiни розмiру пакета акцiй становила 46 734 акцiй, що становило 
77.9654% вiд загальної кiлькостi акцiй), пiсля змiни розмiру пакета акцiй 
становить 0 акцiй, що становить 0,00% вiд загальної кiлькостi акцiй.

06.11.2017 р. емiтентом ПАТ «Україна-Райз» (надалi – Товариство) 
було отримано вiд ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» 
iнформацiю про власникiв iменних цiнних паперiв товариства станом на 
01.11.2017 р., на пiдставi якої стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким 
належить 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. 

Згiдно отриманої iнформацiї:
Частка у статутному капiталi, що належить власнику Товариство з обме-

женою вiдповiдальнiстю «Управлiнське товариство «УЛФ» (мiсцезнаходження 
юридичної особи: 03170, м. Київ, вул. Перемоги, буд. 20; код за ЄДРПОУ: 
35428975) до змiни розмiру пакета акцiй становила 0 акцiй, що становило 
0,00% вiд загальної кiлькостi акцiй, пiсля змiни розмiру пакета акцiй стано-
вить 46 734 акцiй, що становить 77.9654% вiд загальної кiлькостi акцiй.

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 ГАНЗIН ВАСИЛЬ IВАНОВИЧ
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.11.2017
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне наймену-
вання емітента

Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький 
олiйножировий комбiнат"

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

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

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

5. Електронна 
поштова адреса

tanyagrb@vioil.com

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

http:\\vmzhk.vioil.com

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про прийняття рішення про надання 
згоди на вчинення значних правочинів

№ 
з/п

Дата 
прий-
няття 

рішення

Ринкова 
вартість 

майна 
або 

послуг, 
що є 

предме-
том 

правочи-
ну (тис. 

грн)

Вартість 
активів 

емітента 
за даними 
останньої 

річної 
фінансо-

вої 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення ринкової 
вартості майна або послуг, 
що є предметом правочи-

ну, до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної фінансо-
вої звітності (у відсотках)

1 2 3 4 5
1 03.11.2017 1289421 5157683 25
Зміст інформації:
1) - Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного 
правочину: 03 листопада 2017 року;
- Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада 
Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий 
комбiнат» (далi – «Товариство»).
2) Предмет правочину: Погодження укладання (вчинення) Договору 
про надання у заставу товарiв, зокрема нефасовану соняшникову 
олiю, рiпакову олiю та соєву олiю, соняшниковий шрот/макуху та 
рiпаковий шрот/макуху, належнi Товариству (далi – «Товари»), а та-
кож сировину, зокрема, соняшникове насiння, насiння рiпаку та соєвi 
боби походженням з України, якi будуть перероблятися у Товари 
(далi  – «Сировина»), включаючи будь-яку продукцiю, виготовлену та/
або отриману на будь-якiй стадiї переробки Сировини, у кожному з 
випадкiв з будь-яким мiсцезнаходженням та в будь-яких об’ємах такої 
Сировини та Товарiв, мiж Товариством у якостi Заставодавця та  
IНГ БАНК Н.В. (ING BANK N.V.) у якостi Заставодержателя.
3) Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, 
визначена вiдповiдно до законодавства: не перевищує 1 289 420 750 
(один мiльярд двiстi вiсiмдесят дев’ять мiльйонiв чотириста двадцять 
тисяч сiмсот п’ятдесят гривень 00 копiйок) грн.
4) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 5 157 683 000,00 (П’ять мiльярдiв сто п’ятдесят сiм мiльйонiв 
шiстсот вiсiмдесят три тисячi гривень 00 копiйок) грн.
5) Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предме-
том правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 25,00.
6) Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазна-
чається, якщо рiшення приймається загальними зборами): рiшення 
прийнято Наглядовою радою. 
7) Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного право-
чину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ «Вiнницький 
ОЖК»: не визначенi.
2 03.11.2017 1289421 5157683 25
Зміст інформації:

1) - Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного 
правочину: 03 листопада 2017 року;
- Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада 
Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий 
комбiнат».
2) Предмет правочину: Погодження укладання (вчинення) Договору 
про передачу у першочергову заставу всi грошовi кошти у гривнi, 
розмiщенi та/або будуть розмiщенi на рахунках Товариства в ПАТ 
«IНГ Банк Україна», МФО-300539 (надалi – «Рахунки»), та всi iснуючi 
та майбутнi майновi права та законнi iнтереси Товариства на Рахун-
ки, у тому числi права на одержання всiх коштiв, деномiнованих у 
будь-якiй валютi, та процентiв на кошти, що знаходяться на Рахунках 
або в iнший спосiб накопиченi на них на будь-який вiдповiдний мо-
мент часу, мiж Товариством у якостi Заставодавця та IНГ БАНК Н.В. 
(ING BANK N.V.) у якостi Заставодержателя. 
3) Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, 
визначена вiдповiдно до законодавства: не перевищує 1 289 420 750 
(один мiльярд двiстi вiсiмдесят дев’ять мiльйонiв чотириста двадцять 
тисяч сiмсот п’ятдесят гривень 00 копiйок) грн.
4) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 5 157 683 000,00 (П’ять мiльярдiв сто п’ятдесят сiм мiльйонiв 
шiстсот вiсiмдесят три тисячi гривень 00 копiйок) грн.
5) Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предме-
том правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 25,00.
6) Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазна-
чається, якщо рiшення приймається загальними зборами): рiшення 
прийнято Наглядовою радою. 
7) Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного право-
чину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ «Вiнницький 
ОЖК»: не визначенi.
3 03.11.2017 1289421 5157683 25
Зміст інформації:
1) - Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного 
правочину: 03 листопада 2017 року;
- Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада При-
ватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат».
2) Предмет правочину: Погодження укладання (вчинення) Договору/
Договорiв про передачу в забезпечення шляхом застави майнових 
прав Товариства за Експортними Контрактами, Прямими Експортни-
ми Контрактами та Договорами на Переробку Давальницької Сиро-
вини, мiж Товариством у якостi Заставодавця та IНГ БАНК Н.В. (ING 
BANK N.V.) у якостi Заставодержателя. 
3) Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, 
визначена вiдповiдно до законодавства: не перевищує 1 289 420 750 
(один мiльярд двiстi вiсiмдесят дев’ять мiльйонiв чотириста двадцять 
тисяч сiмсот п’ятдесят гривень 00 копiйок) грн.
4) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 5 157 683 000,00 (П’ять мiльярдiв сто п’ятдесят сiм мiльйонiв 
шiстсот вiсiмдесят три тисячi гривень 00 копiйок) грн.
5) Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предме-
том правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 25,00.
6) Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазна-
чається, якщо рiшення приймається загальними зборами): рiшення 
прийнято Наглядовою радою. 
7) Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного право-
чину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ «Вiнницький 
ОЖК»: не визначенi.

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

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

2. Найменування посади Чаленко Дмитро Андрiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.11.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ВIННИЦЬКИЙ ОЛIЙНОЖИРОВИЙ КОмБIНАТ”
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 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

тю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БОЛГРАД СОЛАР»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 37012088
3. Місцезнаходження емітента 68731 Одеська обл., с.Залiзничне 

Толбухiна, 92
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 0482390583 0482390583
5. Електронна поштова адреса емітента info@bolgradsolar.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації bolgradsolar.com.ua
7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента
2. Текст повідомлення

Головний бухгалтер Гєоргiу Людмила Георгiївна (дана особа не нада-
ла згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) звiльнено 03.11.2017 р. 
(дата вчинення дiї 03.11.2017). Виконувала обовязки головного бухгалте-
ра за строковим трудовим договором, на перiод тимчасово вiдсутнього 
основного працiвника, Коваленко Iрини Георгiївни. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк 2 мiс. Рiшення 
прийнято Наказ 24 № вiд 03.11.2017 р.

Повноваження Члена Наглядової Ради Гєоргiу Людмили Георгiївни 
(дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) пред-
ставника акцiонера КВАЛIСТО ХОЛДIНГС ЛТД (KVALISTO HOLDINGS 
LTD) припинено 03.11.2017 р. (дата вчинення дiї 03.11.2017) Акцiями Това-
риства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк 
4  мiс. Рiшення прийнято на пiдстави повiдомлення отриманного Товари-
ством про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера 
КВАЛIСТО ХОЛДIНГС ЛТД (KVALISTO HOLDINGS LTD 99,99.

Член Наглядової Ради Коваленко Тетяна Олександрiвна (дана особа 
не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) набула повнова-
ження 03.11.2017 р. (дата вчинення дiї 03.11.2017) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який набуто повноваження - до 25.04.2018 включно, iншi поса-
ди, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - завiдуча фiнансово-
економiчним вiддiлом. Рiшення прийнято акцiонером КВАЛIСТО ХОЛДIНГС 
ЛТД (KVALISTO HOLDINGS LTD)-99,99%.

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

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор _______ Баранов Володимир михайлович

М.П.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА»
2. Код за ЄДРПОУ 00135390
3. Місцезнаходження 04053, м. Київ, пров. Несторiвський, 3-5
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 5061201 (044) 5061201
5. Електронна поштова адреса ISkoropad@ukrnafta.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
II. Текст повідомлення

06 листопада 2017 року припинено повноваження Геннадiя Радченка 
як члена Правлiння в зв’язку зi вступом на посаду члена Правлiння – За-
ступника Голови Правлiння, Виконавчого Вiце-Президента по роботi з 
персоналом.

Радченко Геннадiй Юрiйович перебував на посадi члена Правлiння - 
Заступника Голови Правлiння, Виконавчого Вiце-Президента з соцiального 
та екологiчного розвитку з 4 лютого 2016 року (рiшення Наглядової ради 
вiд 04.02.2016р., протокол № 1/16).

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
06 листопада 2017 року Заступник Голови Правлiння, Виконавчий 

Вiце-Президент по роботi з персоналом Кропив’янська Олена 
Євгенiвна набула повноважень члена Правлiння в зв’язку з 
пiдписанням трудового контракту, термiном на 5 рокiв вiдповiдно до 
статуту ПАТ «УКРНАФТА».

Протягом останнiх 5 рокiв перебувала на посадах: 
у 2007-2015 р.р. Директор з управлiння персоналом та органiзацiйного 

розвитку Київстар (VimpelCom LTD); у 2015-2016 р.р. Радник Голови Дер-
жавної фiскальної служби України з питань органiзацiйної трансформацiї 
та управлiння персоналом; з 2016 р. Виконавчий Вiце-Президент по роботi 
з персоналом ПАТ «УКРНАФТА».

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо 

вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
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 Євець I.В.
Заступник Голови Правлiння, 
Головний фiнансовий директор

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 07.11.2017
(дата)

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"ПРИОЗЕРНЕ 2"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

36837365

3. Місцезнаходження емітента 68300 м.Кiлiя вулиця Ленiна, 
будинок 56

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0484342588 0484342588

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

info@priozerne.com.ua

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

priozerne.com.ua

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

2. Текст повідомлення
Головний бухгалтер Коваленко Iрина Георгiївна (дана особа не нада-

ла згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) звiльнено (переведена 
на посаду бухгалтера за сумiсництвом, пiсля фактичного виходу iз 
вiдпустки по догляду за дитиной) 06.11.2017 р. (дата вчинення дiї 
06.11.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пе-
ребувала на посадi, 2 роки 10 мiс. Рiшення прийнято 6 лиcтопада 
2017  року. Наказ № 15.

Головний бухгалтер Бондаренко Ольга Миколаївна ( дана особа не на-
дала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) призначена 06.11.2017  р.
(дата вчинення дiї 06.11.2017) у зв’язку з переведенням на посаду бухгал-
тера пiсля виходу з вiдпустки для догляду за дитиною основного працiвника 
Коваленко I.Г. та укладанням з Бондаренко О.М. трудового договору на не-
визначенний строк. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 
безстроково, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв головний 
спецiалiст, головний бухгалтер. Рiшення прийнято 6 лиcтопада 2017 року. 
Наказ № 16.

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

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор ___________ маргаза Андрiй миколайович

М.П.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ

ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 40294302
3. Місцезнаходження: 69014 м. Запоріжжя, вул. Харчова, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: 061-766-44-16, 061-766-42-12
5. Електронна поштова адреса: i.yevsukova@optimus.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу
акціонерного товариства

ІІ. Текст Повідомлення 
27.10.2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ
ЗАВОД", Протокол № 1/2017 від 27.10.2017 року прийнято рiшення про
змiну типу акцiонерного товариства з публiчного акцiонерного товариства
на приватне акцiонерне товариство. 

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юри-
дичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - 03.11.2017
року.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни - ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ
ЗАВОД" 

Повне найменування акціонерного товариства після зміни - ПРИВАТ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙ-
НОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД".

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

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

Голова Правління Закерничний А.В.
06.11.2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-
МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ "ТУНЕЛЬБУД"

2. Код за ЄДРПОУ: 01264669
3. Місцезнаходження: вулиця Короленка, будинок 4, м. Харків, Харківс-

ька область, 61003
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 731-28-68;  (057) 731-51-32
5. Електронна поштова адреса: vattunelbud@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.01264669.1ua.info/ 
7. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

ІІ. Текст повідомлення
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято Єдиним акціоне-

ром ПРАТ СБМУ "ТУНЕЛЬБУД" 03.11.2017 р. Припинено повноваження
генерального директора Луценка Олександра Миколайовича з 03.11.2017
р. (позачергове рішення ПРАТ "ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" № 03/11/17
від 03.11.2017 р.). Посадова особа не надала згоди  на розкриття паспор-
тних даних. Зміни у персональному складі відбулися достроково, у зв'яз-
ку  із звільненням за власним бажанням. Не володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Перебував на посаді Генерального директора ПРАТ
СБМУ "ТУНЕЛЬБУД" з 27.04.2017 р. по 03.11.2017 р.

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято Єдиним акціонером
ПРАТ СБМУ "ТУНЕЛЬБУД" 03.11.2017 р. Обрано з 06.11.2017 р. на посаду
генерального директора - Верховода Андрія Миколайовича (позачергове
рішення ПРАТ "ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" № 03/11/17 від 03.11.2017
р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. При-
чини прийняття цього рішення: вакантність посади. Не володіє часткою в
статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Посади,
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "Батріс". 

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

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

2. Генеральний директор А.М. Верховод 06.11.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінте-
ресованість.

ІІ. Текст повідомлення.  
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" 06.11.2017

прийняте рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинен-

ня якого є заiнтересованiсть, а саме: Угоди про залучення коштiв на умо-
вах субординованого боргу. Iнформацiя про iстотнi умови правочину не
розкривається як така, що становить банкiвську таємницю, на пiдставi по-
ложень глави 10 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть". Рин-
кова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочи-
ну, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 5 392 529,40 гри-
вень. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi становить 219 352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна
або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) скла-
дає 2,46 %.Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

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

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

2. Найменування посади 
Заступник Голови Правління Петренко О.Ф. 

07.11.2017 р.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-

ТВА "CОРТНАСІННЄОВОЧ"
м. Харків, вул. Ромена Роллана, буд.12, код за ЄДРПОУ 04685199
08 грудня 2017 року о 16-00 годині відбудуться позачергові загаль-

ні збори акціонерів ПАТ "СОРТНАСІННЄОВОЧ" за адресою: м. Харків,
вул. Ромена Роллана, буд. 12, 5 поверх, актова зала.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
5. Затвердження нового найменування Товариства у зв'язку із зміною

типу Товариства.
6. Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення й-

ого у новій редакції.
7. Затвердження змін до внутрішніх положень Товариства шляхом

викладення їх у новій редакції.
У загальних зборах мають право прийняти участь акціонери, які вклю-

чені до переліку акціонерів станом на 24-00 годину 04 грудня 2017 року.
Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься 14-45 до 15-

45 годин у день та за місцем проведення зборів. Для участі у зборах
учаснику зборів необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу
(паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та довіреність,
оформлену згідно з вимогами діючого законодавства.

Акціонери мають право ознайомитися з документами, пов'язаними з
проведенням загальних зборів під час підготовки до цих зборів, звернув-
шись особисто до члена Правління Політовой Н.Е. за адресою: м. Хар-
ків, вул. Матросова, буд. 9, тел. (057) 721-10-04 у робочі дні з 14-00 до
17-00.

Інформація щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до
проекту порядку денного зборів, розміщена на власному веб-сайті това-
риства: www.sortsemovosh.com.ua.

Наглядова рада 
ПАТ "СОРТНАСІННЄОВОЧ"
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ

ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 40294302
3. Місцезнаходження: 69014 м. Запоріжжя, вул. Харчова, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: 061-766-44-16, 061-766-42-12
5. Електронна поштова адреса: i.yevsukova@optimus.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу
акціонерного товариства

ІІ. Текст Повідомлення 
27.10.2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ
ЗАВОД", Протокол № 1/2017 від 27.10.2017 року прийнято рiшення про
змiну типу акцiонерного товариства з публiчного акцiонерного товариства
на приватне акцiонерне товариство. 

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юри-
дичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - 03.11.2017
року.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни - ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ
ЗАВОД" 

Повне найменування акціонерного товариства після зміни - ПРИВАТ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙ-
НОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД".

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

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

Голова Правління Закерничний А.В.
06.11.2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-
МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ "ТУНЕЛЬБУД"

2. Код за ЄДРПОУ: 01264669
3. Місцезнаходження: вулиця Короленка, будинок 4, м. Харків, Харківс-

ька область, 61003
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 731-28-68;  (057) 731-51-32
5. Електронна поштова адреса: vattunelbud@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.01264669.1ua.info/ 
7. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

ІІ. Текст повідомлення
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято Єдиним акціоне-

ром ПРАТ СБМУ "ТУНЕЛЬБУД" 03.11.2017 р. Припинено повноваження
генерального директора Луценка Олександра Миколайовича з 03.11.2017
р. (позачергове рішення ПРАТ "ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" № 03/11/17
від 03.11.2017 р.). Посадова особа не надала згоди  на розкриття паспор-
тних даних. Зміни у персональному складі відбулися достроково, у зв'яз-
ку  із звільненням за власним бажанням. Не володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Перебував на посаді Генерального директора ПРАТ
СБМУ "ТУНЕЛЬБУД" з 27.04.2017 р. по 03.11.2017 р.

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято Єдиним акціонером
ПРАТ СБМУ "ТУНЕЛЬБУД" 03.11.2017 р. Обрано з 06.11.2017 р. на посаду
генерального директора - Верховода Андрія Миколайовича (позачергове
рішення ПРАТ "ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" № 03/11/17 від 03.11.2017
р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. При-
чини прийняття цього рішення: вакантність посади. Не володіє часткою в
статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Посади,
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "Батріс". 

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

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

2. Генеральний директор А.М. Верховод 06.11.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінте-
ресованість.

ІІ. Текст повідомлення.  
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" 06.11.2017

прийняте рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинен-

ня якого є заiнтересованiсть, а саме: Угоди про залучення коштiв на умо-
вах субординованого боргу. Iнформацiя про iстотнi умови правочину не
розкривається як така, що становить банкiвську таємницю, на пiдставi по-
ложень глави 10 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть". Рин-
кова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочи-
ну, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 5 392 529,40 гри-
вень. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi становить 219 352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна
або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) скла-
дає 2,46 %.Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

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

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

2. Найменування посади 
Заступник Голови Правління Петренко О.Ф. 

07.11.2017 р.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-

ТВА "CОРТНАСІННЄОВОЧ"
м. Харків, вул. Ромена Роллана, буд.12, код за ЄДРПОУ 04685199
08 грудня 2017 року о 16-00 годині відбудуться позачергові загаль-

ні збори акціонерів ПАТ "СОРТНАСІННЄОВОЧ" за адресою: м. Харків,
вул. Ромена Роллана, буд. 12, 5 поверх, актова зала.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
5. Затвердження нового найменування Товариства у зв'язку із зміною

типу Товариства.
6. Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення й-

ого у новій редакції.
7. Затвердження змін до внутрішніх положень Товариства шляхом

викладення їх у новій редакції.
У загальних зборах мають право прийняти участь акціонери, які вклю-

чені до переліку акціонерів станом на 24-00 годину 04 грудня 2017 року.
Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься 14-45 до 15-

45 годин у день та за місцем проведення зборів. Для участі у зборах
учаснику зборів необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу
(паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та довіреність,
оформлену згідно з вимогами діючого законодавства.

Акціонери мають право ознайомитися з документами, пов'язаними з
проведенням загальних зборів під час підготовки до цих зборів, звернув-
шись особисто до члена Правління Політовой Н.Е. за адресою: м. Хар-
ків, вул. Матросова, буд. 9, тел. (057) 721-10-04 у робочі дні з 14-00 до
17-00.

Інформація щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до
проекту порядку денного зборів, розміщена на власному веб-сайті това-
риства: www.sortsemovosh.com.ua.

Наглядова рада 
ПАТ "СОРТНАСІННЄОВОЧ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»
2. Код за ЄДРПОУ 05309512
3. Місцезнаходження 04209, м. Київ, вул. Лебединська, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 413-65-65
5. Електронна поштова адреса іnfo@st-іnvest.kіev.ua  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://metallіst-emz.pat.ua/
7. Вид особливої інформації Прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення значних правочинів емітента
ІІ. Текст повідомлення
03 листопадна 2017 року Наглядовою радою Приватного акціонерного 

товариства «Експериментально-механічний завод «Металіст» (надалі – 
Емітент) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного право-

чину (протокол №177/2017 від 03.11.2017). 
Предмет правочину: передача Контрагенту на строк по 31.10.2018 в 

оренду нежитлових приміщень та майна, що розташовані за адресою: м. 
Київ, вул. Лебединська, 4, орендна плата за весь період користування яки-
ми становитиме 1 836 144 грн.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину – 1 836 
тис. грн. 

Вартість активів Емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності – 14 091 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів Емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках) – 13,03 %.

Усі присутні члени Наглядової ради проголосували “за”.
Статутом Емітента не визначені додаткові критерії, не передбачені за-

конодавством, для віднесення правочину до значного.  
ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Найменування посади Генеральний ди-
ректор Ревенко Світлана Анатоліївна 06.11.2017

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО 
«БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «МИКОЛАЇВБУД»

(код  ЄДРПОУ 01273036; місцезнаходження м. Миколаїв, 
вул. Робоча, 2-а),  

повідомляє про  проведення позачергових  загальних  Зборів  акціоне-
рів які відбудуться  12 грудня 2017 р. , 0 10:00, в  приміщенні  Будинку  
культури  Будівельників за адресою м. Миколаїв, Спаський  Спуск, 
13(малий зал, 2-й поверх). Реєстрація акціонерів для участі у загальних 
Зборах буде проводитись 12 грудня 2017 року  за місцем проведення Збо-
рів. Початок реєстрації о 8:30 год. Закінчення: о 9:30 год. Дата складання 
переліку акціонерів, які  мають  право  на  участь  у  Загальних  зборах: 06  
грудня 2017 р.

Перелік питань включених до проекту  порядку  денного.
1. Обрання  членів  лічильної  комісії.
2. Прийняття  рішення  про  надання  згоди  на  вчинення  значного  

правочину.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для при-

йняття рішень з питань порядку денного у робочі дні та робочий час за адре-
сою: м. Миколаїв, вул..Робоча, 2-а, каб.811, в день проведення зборів – за 
місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами : член Наглядової ради Позняковська  Л.І. 
Контактні  телефони: (0512) 564285,  Факс: (0512) 563972 . Адреса власного 
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного: http://www.mykolaivbud.mk.ua

                                             Наглядова  рада  ПрАТ „БФ „Миколаївбуд”

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРГІДРОПРОЕКТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00114117
3. Місцезнаходження: 61166, м. Харків, просп. Леніна (нова назва просп. 

Науки), буд. 9 
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 702-15-07 (057) 719-47-30
5. Електронна поштова адреса: water@uhp.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.uhp.kharkov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсо-

тків простих акцій публічного акціонерного товариства
ІІ. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГІДРОПРОЕКТ» (код за 

ЄДРПОУ: 00114117), що знаходиться за адресою: 61166, м. Харків, просп. 
Леніна (нова назва просп. Науки), буд. 9 тел. (057) 702-15-07, факс (057) 
719-47-30, е-maіl: dzіna@uhp.kharkov.ua web-сторінка: www.uhp.kharkov.ua 
повідомляє про зміну власників акцій, яким належать 5 і більше відсотків 
голосуючих акцій: Дата отримання реєстру на розсилку від ПАТ «НДУ»: 
06.11.2017 р. Фізична особа, що мала на рахунку власника цінних паперів 
ПАТ «УКРГІДРОПОЕКТ» більше 5 % голосуючих акцій, а саме 1 021 286 
шт., що складає 84,813923 % статутного капіталу товариства, та 89,231054 
% голосуючих акцій відбулися зміни. На дату подання кількість цінних папе-
рів становить 1 021 601 шт., що складає 84,840082 % статутного капіталу 
товариства, та 89,258576 % голосуючих акцій.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Найменування посади Голова Правління Кривиць-
кий Володимир Володимирович М.П. 07.11.2017

Повідомлення про зміну типу 

ПАТ  «НОВОТРОЇЦЬКИЙ МСЗ» 
Публічне акціонерне товариство «Новотроїцький маслосирзавод», ЄД-

РПОУ: 00447586, адреса: 75300 Херсонська обл., смт Новотроїцьке, вул.Шев-
ченко, 154, т/ф: 0554850094, E-mail: ntmz@vatua.com, сайт ntmz.vatua.com. 
Рішенням зборів акціонерів 03.11.2017р. змінено тип акціонерного товариства 
з публічного на приватне. Відповідні зміни внесені до ЄДР 07.11.2017. Повне 
найменування товариства до зміни: публічне акціонерне товариство «Ново-
троїцький маслосирзавод»; після зміни: приватне акціонерне товариство «Но-
вотроїцький маслосирзавод». Особа, зазначена нижче, підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством. Директор Арутюнов А.Ю.

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 "ФIТОФАРМ"
2. Код за ЄДРПОУ 05430596
3. Місцезнаходження 02152, мiсто Київ, проспект Павла 

Тичини, будинок 1В, офiс А504
4. Міжміський код, телефон 
та факс

044-390-52-91, 044-390-52-91

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

www.fitofarm.ua

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

II. Текст повідомлення
06.11.2017 р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 

ПРАТ  «ФIТОФАРМ» (протокол №2 вiд 06.11.2017 р.) попередньо надано 
згоду на вчинення Товариством в ходi звичайної поточної господарської 

дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв 
значних правочинiв, предметом яких може бути авалювання векселiв, 
купiвля-продаж лiкарських засобiв, дiєтичних добавок, кредитнi договори, 
договори застави майна, купiвля-продаж цiнних паперiв, корпоративних 
прав, поставка спирту на внутрiшнiй ринок, постачання скляних виробiв 
медичного призначення. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 816000 
тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 236958 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 344,4%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 79 270 757 шт. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 79 262 584 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення:  
79 262 584 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прий-
няття рiшення: 0 шт.

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 Тiлахун Гобезайєху Єйасу
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.11.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФIТОФАРм”

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»
2. Код за ЄДРПОУ 05309512
3. Місцезнаходження 04209, м. Київ, вул. Лебединська, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 413-65-65
5. Електронна поштова адреса іnfo@st-іnvest.kіev.ua  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://metallіst-emz.pat.ua/
7. Вид особливої інформації Прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення значних правочинів емітента
ІІ. Текст повідомлення
03 листопадна 2017 року Наглядовою радою Приватного акціонерного 

товариства «Експериментально-механічний завод «Металіст» (надалі – 
Емітент) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного право-

чину (протокол №177/2017 від 03.11.2017). 
Предмет правочину: передача Контрагенту на строк по 31.10.2018 в 

оренду нежитлових приміщень та майна, що розташовані за адресою: м. 
Київ, вул. Лебединська, 4, орендна плата за весь період користування яки-
ми становитиме 1 836 144 грн.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину – 1 836 
тис. грн. 

Вартість активів Емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності – 14 091 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів Емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках) – 13,03 %.

Усі присутні члени Наглядової ради проголосували “за”.
Статутом Емітента не визначені додаткові критерії, не передбачені за-

конодавством, для віднесення правочину до значного.  
ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Найменування посади Генеральний ди-
ректор Ревенко Світлана Анатоліївна 06.11.2017

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО 
«БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «МИКОЛАЇВБУД»

(код  ЄДРПОУ 01273036; місцезнаходження м. Миколаїв, 
вул. Робоча, 2-а),  

повідомляє про  проведення позачергових  загальних  Зборів  акціоне-
рів які відбудуться  12 грудня 2017 р. , 0 10:00, в  приміщенні  Будинку  
культури  Будівельників за адресою м. Миколаїв, Спаський  Спуск, 
13(малий зал, 2-й поверх). Реєстрація акціонерів для участі у загальних 
Зборах буде проводитись 12 грудня 2017 року  за місцем проведення Збо-
рів. Початок реєстрації о 8:30 год. Закінчення: о 9:30 год. Дата складання 
переліку акціонерів, які  мають  право  на  участь  у  Загальних  зборах: 06  
грудня 2017 р.

Перелік питань включених до проекту  порядку  денного.
1. Обрання  членів  лічильної  комісії.
2. Прийняття  рішення  про  надання  згоди  на  вчинення  значного  

правочину.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для при-

йняття рішень з питань порядку денного у робочі дні та робочий час за адре-
сою: м. Миколаїв, вул..Робоча, 2-а, каб.811, в день проведення зборів – за 
місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами : член Наглядової ради Позняковська  Л.І. 
Контактні  телефони: (0512) 564285,  Факс: (0512) 563972 . Адреса власного 
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного: http://www.mykolaivbud.mk.ua

                                             Наглядова  рада  ПрАТ „БФ „Миколаївбуд”

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРГІДРОПРОЕКТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00114117
3. Місцезнаходження: 61166, м. Харків, просп. Леніна (нова назва просп. 

Науки), буд. 9 
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 702-15-07 (057) 719-47-30
5. Електронна поштова адреса: water@uhp.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.uhp.kharkov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсо-

тків простих акцій публічного акціонерного товариства
ІІ. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГІДРОПРОЕКТ» (код за 

ЄДРПОУ: 00114117), що знаходиться за адресою: 61166, м. Харків, просп. 
Леніна (нова назва просп. Науки), буд. 9 тел. (057) 702-15-07, факс (057) 
719-47-30, е-maіl: dzіna@uhp.kharkov.ua web-сторінка: www.uhp.kharkov.ua 
повідомляє про зміну власників акцій, яким належать 5 і більше відсотків 
голосуючих акцій: Дата отримання реєстру на розсилку від ПАТ «НДУ»: 
06.11.2017 р. Фізична особа, що мала на рахунку власника цінних паперів 
ПАТ «УКРГІДРОПОЕКТ» більше 5 % голосуючих акцій, а саме 1 021 286 
шт., що складає 84,813923 % статутного капіталу товариства, та 89,231054 
% голосуючих акцій відбулися зміни. На дату подання кількість цінних папе-
рів становить 1 021 601 шт., що складає 84,840082 % статутного капіталу 
товариства, та 89,258576 % голосуючих акцій.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Найменування посади Голова Правління Кривиць-
кий Володимир Володимирович М.П. 07.11.2017

Повідомлення про зміну типу 

ПАТ  «НОВОТРОЇЦЬКИЙ МСЗ» 
Публічне акціонерне товариство «Новотроїцький маслосирзавод», ЄД-

РПОУ: 00447586, адреса: 75300 Херсонська обл., смт Новотроїцьке, вул.Шев-
ченко, 154, т/ф: 0554850094, E-mail: ntmz@vatua.com, сайт ntmz.vatua.com. 
Рішенням зборів акціонерів 03.11.2017р. змінено тип акціонерного товариства 
з публічного на приватне. Відповідні зміни внесені до ЄДР 07.11.2017. Повне 
найменування товариства до зміни: публічне акціонерне товариство «Ново-
троїцький маслосирзавод»; після зміни: приватне акціонерне товариство «Но-
вотроїцький маслосирзавод». Особа, зазначена нижче, підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством. Директор Арутюнов А.Ю.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»
2. Код за ЄДРПОУ 05309512
3. Місцезнаходження 04209, м. Київ, вул. Лебединська, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 413-65-65
5. Електронна поштова адреса іnfo@st-іnvest.kіev.ua  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://metallіst-emz.pat.ua/
7. Вид особливої інформації Прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення значних правочинів емітента
ІІ. Текст повідомлення
03 листопадна 2017 року Наглядовою радою Приватного акціонерного 

товариства «Експериментально-механічний завод «Металіст» (надалі – 
Емітент) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного право-

чину (протокол №177/2017 від 03.11.2017). 
Предмет правочину: передача Контрагенту на строк по 31.10.2018 в 

оренду нежитлових приміщень та майна, що розташовані за адресою: м. 
Київ, вул. Лебединська, 4, орендна плата за весь період користування яки-
ми становитиме 1 836 144 грн.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину – 1 836 
тис. грн. 

Вартість активів Емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності – 14 091 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів Емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках) – 13,03 %.

Усі присутні члени Наглядової ради проголосували “за”.
Статутом Емітента не визначені додаткові критерії, не передбачені за-

конодавством, для віднесення правочину до значного.  
ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Найменування посади Генеральний ди-
ректор Ревенко Світлана Анатоліївна 06.11.2017

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО 
«БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «МИКОЛАЇВБУД»

(код  ЄДРПОУ 01273036; місцезнаходження м. Миколаїв, 
вул. Робоча, 2-а),  

повідомляє про  проведення позачергових  загальних  Зборів  акціоне-
рів які відбудуться  12 грудня 2017 р. , 0 10:00, в  приміщенні  Будинку  
культури  Будівельників за адресою м. Миколаїв, Спаський  Спуск, 
13(малий зал, 2-й поверх). Реєстрація акціонерів для участі у загальних 
Зборах буде проводитись 12 грудня 2017 року  за місцем проведення Збо-
рів. Початок реєстрації о 8:30 год. Закінчення: о 9:30 год. Дата складання 
переліку акціонерів, які  мають  право  на  участь  у  Загальних  зборах: 06  
грудня 2017 р.

Перелік питань включених до проекту  порядку  денного.
1. Обрання  членів  лічильної  комісії.
2. Прийняття  рішення  про  надання  згоди  на  вчинення  значного  

правочину.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для при-

йняття рішень з питань порядку денного у робочі дні та робочий час за адре-
сою: м. Миколаїв, вул..Робоча, 2-а, каб.811, в день проведення зборів – за 
місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами : член Наглядової ради Позняковська  Л.І. 
Контактні  телефони: (0512) 564285,  Факс: (0512) 563972 . Адреса власного 
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного: http://www.mykolaivbud.mk.ua

                                             Наглядова  рада  ПрАТ „БФ „Миколаївбуд”

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРГІДРОПРОЕКТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00114117
3. Місцезнаходження: 61166, м. Харків, просп. Леніна (нова назва просп. 

Науки), буд. 9 
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 702-15-07 (057) 719-47-30
5. Електронна поштова адреса: water@uhp.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.uhp.kharkov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсо-

тків простих акцій публічного акціонерного товариства
ІІ. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГІДРОПРОЕКТ» (код за 

ЄДРПОУ: 00114117), що знаходиться за адресою: 61166, м. Харків, просп. 
Леніна (нова назва просп. Науки), буд. 9 тел. (057) 702-15-07, факс (057) 
719-47-30, е-maіl: dzіna@uhp.kharkov.ua web-сторінка: www.uhp.kharkov.ua 
повідомляє про зміну власників акцій, яким належать 5 і більше відсотків 
голосуючих акцій: Дата отримання реєстру на розсилку від ПАТ «НДУ»: 
06.11.2017 р. Фізична особа, що мала на рахунку власника цінних паперів 
ПАТ «УКРГІДРОПОЕКТ» більше 5 % голосуючих акцій, а саме 1 021 286 
шт., що складає 84,813923 % статутного капіталу товариства, та 89,231054 
% голосуючих акцій відбулися зміни. На дату подання кількість цінних папе-
рів становить 1 021 601 шт., що складає 84,840082 % статутного капіталу 
товариства, та 89,258576 % голосуючих акцій.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Найменування посади Голова Правління Кривиць-
кий Володимир Володимирович М.П. 07.11.2017

Повідомлення про зміну типу 

ПАТ  «НОВОТРОЇЦЬКИЙ МСЗ» 
Публічне акціонерне товариство «Новотроїцький маслосирзавод», ЄД-

РПОУ: 00447586, адреса: 75300 Херсонська обл., смт Новотроїцьке, вул.Шев-
ченко, 154, т/ф: 0554850094, E-mail: ntmz@vatua.com, сайт ntmz.vatua.com. 
Рішенням зборів акціонерів 03.11.2017р. змінено тип акціонерного товариства 
з публічного на приватне. Відповідні зміни внесені до ЄДР 07.11.2017. Повне 
найменування товариства до зміни: публічне акціонерне товариство «Ново-
троїцький маслосирзавод»; після зміни: приватне акціонерне товариство «Но-
вотроїцький маслосирзавод». Особа, зазначена нижче, підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством. Директор Арутюнов А.Ю.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №212, 8 листопада 2017 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ"  

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

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

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

1. Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -
Банк) 06.11.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних сер-
тифiкатiв Нацiонального банку України овернайт 06.11.2017 на суму 54
000 тис. грн. 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, становить: 54 000 тис. грн. Вартiсть ак-
тивiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 219
352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiч-
ної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 24,6%.

2. Спостережною радою Банку 06.11.2017 прийняте рiшення про вчи-
нення значного правочину, а саме укладення Договору про внесення змiн
та доповнень № 12 вiд 06.11.2017 до кредитного договору №001-2017 вiд
27.02.2017, укладеного з Позичальником - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕМАКС IСТЕЙТ", код ЄДРПОУ - 40881095,
вiдповiдно до якого зменшується лiмiт вiдновлювальної кредитної лiнiї,
наданої боржнику - ТОВ "РЕМАКС IСТЕЙТ" на 6 928 504,44 грн. до 29 037
641,00 гривень.Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 29037 тис.
грн.Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтнос-
тi становить 219 352 тис. грн.Спiввiдношення ринкової вартостi майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 13,24 %.

ІІІ.  Підпис. 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством.

2.Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф. 07.11.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 01414407
3. Місцезнаходження: 61003 м. Харків, пров. Університетський, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: +380577199584, +380577199584
5. Електронна поштова адреса: termoizolyciy@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://01414407.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу
акціонерного товариства

ІІ. Текст Повідомлення 
03.11.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення

визначити тип Товариства як ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.
06.11.2017 вiдбулась державна реєстрацiя вiдповiдних змiн до вiдомос-
тей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР. 

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ". Повне найменування
акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ".

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

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

2. Генеральний директор Ращупкін О.А. 06.11.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ"  

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

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

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

1. Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -
Банк) 06.11.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних сер-
тифiкатiв Нацiонального банку України овернайт 06.11.2017 на суму 54
000 тис. грн. 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, становить: 54 000 тис. грн. Вартiсть ак-
тивiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 219
352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiч-
ної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 24,6%.

2. Спостережною радою Банку 06.11.2017 прийняте рiшення про вчи-
нення значного правочину, а саме укладення Договору про внесення змiн
та доповнень № 12 вiд 06.11.2017 до кредитного договору №001-2017 вiд
27.02.2017, укладеного з Позичальником - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕМАКС IСТЕЙТ", код ЄДРПОУ - 40881095,
вiдповiдно до якого зменшується лiмiт вiдновлювальної кредитної лiнiї,
наданої боржнику - ТОВ "РЕМАКС IСТЕЙТ" на 6 928 504,44 грн. до 29 037
641,00 гривень.Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 29037 тис.
грн.Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтнос-
тi становить 219 352 тис. грн.Спiввiдношення ринкової вартостi майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 13,24 %.

ІІІ.  Підпис. 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством.

2.Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф. 07.11.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 01414407
3. Місцезнаходження: 61003 м. Харків, пров. Університетський, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: +380577199584, +380577199584
5. Електронна поштова адреса: termoizolyciy@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://01414407.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу
акціонерного товариства

ІІ. Текст Повідомлення 
03.11.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення

визначити тип Товариства як ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.
06.11.2017 вiдбулась державна реєстрацiя вiдповiдних змiн до вiдомос-
тей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР. 

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ". Повне найменування
акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ".

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

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

2. Генеральний директор Ращупкін О.А. 06.11.2017 р.

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

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ФІРмА «АЕРОШЛЯХБУД»

2. Код за ЄДРПОУ: 22891229
3. Місцезнаходження: Україна, 03151,  м. Київ, вул. Волинська, 67
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 249-03-28, (044) 249-03-24
5. Електронна поштова адреса: adbbuh@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Зміна 
складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
06.11.2017 р. рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД» прийнято рішення про зміну 
складу посадових осіб емітента, а саме:

- обрано на посаду голови Наглядової ради Приймака Олександра 
Олеговича (паспорт серія МЕ №390175, виданий 20.05.2004р. Обо-
лонським РУ ГУ МВС України в м. Києві) за рішенням Наглядової 
ради. 

Голова Наглядової ради є акціонером Товариства. Володіє часткою у 
статутному капіталі емітента у розмірі 61,6023% (8 316,00 грн.). Особу об-
рано на три роки. До обрання протягом останніх п’яти років займав на-
ступні посади: приватний підприємець з 2007 року, член Наглядової ради 
ПрАТ «ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД»; непогашених судимостей за корисливі 
та посадові злочини не має.

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

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

Директор  Ціховський Л.К.
   м. п.  06.11.2017р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ТЕРНО-
ПІЛЬмІСЬКГАЗ» (надалі – Товариство), місцезнаходження: 
46008, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Митрополита Шеп-
тицького, 20, повідомляє про проведення позачергових загальних збо-
рів акціонерів (надалі – Збори) 14 грудня 2017 року об 11.00 годині 
за адресою: м. Тернопіль, вул. Довженка, 14а (актовий зал). Реє-
страція акціонерів для участі у Зборах Товариства буде здійснюватися 
в день проведення Зборів за вищевказаною адресою, початок реє-
страції  - о 9.00 год, закінчення реєстрації - о 10.30 год. Дата складен-
ня переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – станом 
на 24.00 год. 8 грудня 2017р. Інформація з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів роз-
міщена на веб-сайті Товариства за адресою: www.tmgaz.te.ua. Для 
реєстрації на участь у Зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, 
а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформ-
лену згідно з чинним законодавством України. Ознайомитись з 
матеріа лами (документами), необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного Зборів, акціонери можуть у приміщенні Товари-
ства за адресою: м.  Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, 20 
(кім.204), щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. до 11:00 год., а в 
день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною 
особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними докумен-
тами є член правління ПАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» Мельничук С.П. 
Довідки за телефоном: (0352) 43-50-76.

Проект порядку денного. 
1. Про обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря Зборів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів.
4. Про зміну типу Товариства.
5. Про зміну найменування Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції.
7. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту 

Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації 
Статуту.

8. Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВіЕс БАНК»
Повідомлення про проведення загальних зборів

(код за ЄДРПОУ: 19358632)
Шановний акціонере!

Спостережна рада Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк»
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів 

акціонерів
Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне ак-

ціонерне товариство «ВіЕс Банк», Україна, 79000, м. Львів, вул. Гра-
бовського, буд. 11.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів: 
13 грудня 2017 року о 09:00 годині у приміщенні ПАТ «ВіЕс Банк» за 
адресою: Україна, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус 
№ 2, 3-й поверх, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних 
зборах: реєстрація учасників зборів - 13 грудня 2017 року з 08.00 год. 
до 08.30 год. за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів: 

07 грудня 2017 року (станом на 24.00 год.) у порядку, встановлено-
му законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань, що виносяться на голосування,  
згідно з порядком денним.

1.Обрання членів лічильної комісії, Голови, секретаря Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ВіЕс Банк».

2. Припинення повноважень членів Спостережної Ради ПАТ «ВіЕс Банк».
3. Обрання членів Спостережної ради ПАТ «ВіЕс Банк» та встановлен-

ня кількісного складу Спостережної ради. 
4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 
членами Спостережної ради.

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного За-
гальних Зборів, надавати для ознайомлення акціонерам в робочий час (з 
09.00. год. до 18.00 год. за Київським часом) в робочі дні (з понеділка по 
п’ятницю) до дня проведення Загальних Зборів – в приміщенні Банку за адре-
сою: м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус №1, 2-й поверх, кім. 213, а в 
день проведення Загальних Зборів – також у місці їх проведення. Адреса 
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожно-
го з питань, включених до проекту порядку денного: www.vsbank.ua. Поса-
довою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
Загальних Зборів, є Голова Правління ПАТ »ВіЕс Банк» Походзяєва Ірина 
Вікторівна. Уповноваженою особою, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного Загальних Зборів, є Єпішина Ірина Віталіївна.

Для участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів - довіреність, 
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що по-
свідчує особу (паспорт). Довідки за телефонами у м. Львові (032) 255 0254, 
(032) 297 0583.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РАДОмИШЛЬСЬКИЙ мАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

(код ЄДРПОУ 00240081, адреса місцезнаходження: 12201, Житомирська 
обл., Радомишльський р-н, м.Радомишль, вул.Самоплавського, 29, повідом-
ляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, 
які відбудуться 28 листопада 2017 року, за адресою: Житомирська обл., 
Радомишльський р-н, м.Радомишль, вул.Самоплавського, 29, 1 поверх, 
кабінет. Реєстрація акціонерів відбудеться з 10.30 до 11.00. в той же день за 
місцем проведення зборів. Початок зборів о 11.00. Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у зборах, 22 листопада 2017 року. 

Проект Порядку денного (Переліку питань для голосування):
1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загаль-

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

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

приведенням його у відповідність до вимог законодавства, шляхом викла-
дення його у новій редакції. Визначення особи уповноваженої на підписан-
ня та реєстрацію нової редакції статуту.

6. Внесення та затвердження змін до Внутрішніх положень товариства, 
пов’язаних з необхідністю приведення їх у відповідність до вимог законо-
давства.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рі-
шень з питань, що виносяться на голосування, а також внесення пропозицій 
щодо питань порядку денного та проектів рішень до них, звертатися за місце-
знаходженням товариства: Житомирська обл., Радомишльський р-н, м.Радо-
мишль, вул.Самоплавського,29, 1 поверх, кімната, з понеділка по п’ятницю з 
9:00 до 13:00 та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до по-
чатку зборів) у посадової особи-Директор товариства Науменко Г.І. 

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджу-
ють їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на 
право представляти інтереси акціонера.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
https://smida.gov.ua/db/emitent/00240081

Довідки за тел. (067)8813-666 ПАТ «Радомишльський машинобудівний 
завод» (Емітент), (044) 500-1607/08 ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна 
установа). 

Наглядова рада ПАТ « Радомишльський машинобудівний завод »

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 «СПЕЦмЕБЛI»

2. Код за ЄДРПОУ 00273910
3. Місцезнаходження 04080, м.Київ, вул. Новокостянтинiвська, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс (044)4170402 (044)4170402 
5. Електронна поштова адреса 00273910@privateinvest.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://smebel.informs.net.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

06.11.2017 року позачерговими загальними зборами ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦМЕБЛI» прийняте рiшення про на-
дання згоди на вчинення значного правочину: предмет правочину - договiр 
кредиту на суму 7000000,00 гривень зi строком кредитування з 07.11.2017 
року до 07.11.2020 року з фiксованою процентною ставкою - 25% рiчних 
(ринкова вартiсть предмету правочину (за весь перiод з урахуванням 
вiдсоткiв) - 12250000,00 гривень), вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5073,0 тис.грн., спiввiдношення 

вартостi предмету правочину до вартостi активiв за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi - 241,48%; загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй  - 355753; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстровано для участi у 
загальних зборах - 178570; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» - 178570; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - 0. 

06.11.2017 року позачерговими загальними зборами ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦМЕБЛI» прийняте рiшення про на-
дання згоди на вчинення значного правочину: предмет правочину - договiр 
iпотеки нерухомого майна для забезпечення зобов`язань за кредитом на 
суму 7000000,00 гривень зi строком кредитування з 07.11.2017 року до 
07.11.2020 року з фiксованою процентною ставкою - 25% рiчних (ринкова 
вартiсть предмету іпотеки - 7000000,00 гривень), вартiсть активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5073,0 тис.грн., 
спiввiдношення вартостi предмету іпотеки до вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi – 137,99%; загальна кiлькiсть голосу-
ючих акцiй - 355753; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстровано для 
участi у загальних зборах - 178570; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «за» - 178570; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «про-
ти» - 0. 

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

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

2. Найменування посади Генеральний директор Золотий Євген Леонiдович
(підпис)(ініціали та прізвище керівника) М.П. 06.11.2017

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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4. ПРАТ БОЛГРАД СОЛАР 19
5. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «МИКОЛАЇВБУД» 21
6. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «КИЇВСЬКА ПРАВДА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» 12
7. ВІЕС БАНК 23
8. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 18
9. ПРАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 21
10. ПРАТ ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА 9
11. ПРАТ ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 13
12. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 20
13. ПАТ ЗНКІФ «ПРИСКОРЕННЯ» 11
14. ПАТ ІМ. ТЕЛЬМАНА 16
15. ПРАТ ІМ.ШЕВЧЕНКА 14
16. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 20
17. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 22
18. ПРАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД 11
19. ПРАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД 12
20. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ВЗУТТЄВЕ ВИРОБНИЧЕ-ТОРГІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 12
21. ТОВ ЛД-ПЕРСПЕКТИВА 24
22. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ 13
23. ПРАТ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК» 16
24. ПАТ НОВОТРОЇЦЬКИЙ МСЗ 16
25. ПАТ ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО 16
26. ПРАТ ПРИОЗЕРНЕ 2 19
27. ПАТ РАДОМИШЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 23
28. ПАТ РАФАЛІВСЬКИЙ КАР’ЄР 11
29. ПРАТ РІВНЕАЗОТ 14
30. ЗАТ РІМАЛ 17
31. ПАТ СОРТНАСІННЄОВОЧ 20
32. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «ТУНЕЛЬБУД» 20
33. ПРАТ СПЕЦМЕБЛІ 10
34. ПРАТ СПЕЦМЕБЛІ 23
35. ПАТ ТЕРЕМНО ХЛІБ 14
36. ПРАТ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ 22
37. ПАТ ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ 22
38. ТОВ ТРЦ ЛАВИНА 17
39. ПАТ УКРАЇНА-РАЙЗ 17
40. ПАТ УКРГІДРОПРОЕКТ 21
41. ПАТ УКРНАФТА 19
42. ПРАТ ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД» 22
43. ПАТ ФІРМА ЛЬВІВ ПЕТРОЛЬ 16
44. ПРАТ ФІТОФАРМ 10
45. ПРАТ ФІТОФАРМ 21
46. ПАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 16363 8
47. ПРАТ ШЕПЕТІВСЬКА ПМК №181 13
48. ПАТ ЮНЕКС БАНК 15
49. ПАТ ЮНЕКС БАНК 15
50. ПРАТ ЯРІВСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР 9

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 № 17212
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
07.11.2017 р. 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ЛД-ПЕРСПЕКТИВА» (код ЄДРПОУ 35624120), емі-
тент облігацій, повідомляє, що згідно з проспектом емісії облігацій, зареє-

строваним НКЦПФР 10 травня 2012 р. (реєстраційне свідоцтво №102 2/12) 
та змінами до нього, емітентом прийнято рішення про встановлення  
розміру відсоткової ставки за облігаціями серії А по шістдесят сьомому – 
сімдесят другому відсотковим періодам на рівні 15% річних. 


