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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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 24 листопада 2016 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про заходи, спря-
мовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» щодо вдосконалення процедур 
спрощеної капіталізації та реорганізації банків» (реєстраційний № 5388 від 10.11.2016)

прийнято рішення 

2. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування 
видів господарської діяльності» щодо терміну дії ліцензій»

прийнято рішення 
із зауваженнями

3. Про затвердження змін до Плану діяльності Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

прийнято рішення

4. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку на 2016 рік і Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку на 2016 рік

прийнято рішення

5. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів ПАТ «Тор-
говий дім Віан» на строк до усунення порушення

прийнято рішення

6. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів ПАТ «Центр 
обслуговування нерухомості «Норма» на строк до усунення порушення

прийнято рішення

7. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку на 2016 рік і Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку на 2016 рік

прийнято рішення

8. Щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Статуту публічно-
го акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

прийнято рішення
із зауваженнями

9. Про внесення змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
(МЮУ)

прийнято рішення
(реєстрація в МЮУ)

10. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товариства 
«Вест Файненс Енд Кредит Банк»

прийнято рішення
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ІНФоРМаЦІйНІ ПовІдоМлеННя 
та НовиНи НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, 
зі змінами, та відповідно до документів, наданих 
Прат «Інженерний центр трансзвук» (65014, м. Одеса, 
провул. Нахімова, б.6, код за ЄДРПОУ: 13878336) на зу-
пинення обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціонер-
ного товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «Інженерний 
центр трансзвук» (код за ЄДРПОУ 13878336) – розпо-
рядження № 289-КФ-З від 25 листопада 2016 року.

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

«29» листопада 2016 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354 (із змінами), та відповідно до документів, 
наданих Прат «ПоБУтовиК» (78700, Івано-Франківська 
область, Верховинський район, смт. Верховина, 
вул. Франка, буд. 19, код за ЄДРПОУ: 02139386) на зупи-
нення обігу акцій ПрАТ «ПОБУТОВИК» у зв’язку перетво-
ренням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
ПрАТ «ПОБУТОВИК» (код за ЄДРПОУ: 02139386) – роз-
порядження № 291-КФ-З від 25 листопада 2016 року.

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

«29» листопада 2016 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354 (із змінами), та відповідно до документів, 
наданих Прат «явКиНСЬКий елеватоР» (56156, Ми-

колаївська область, Баштанський район, с. Добре, 
вул. Центральна, 1Б, код за ЄДРПОУ: 00955070) на зупи-
нення обігу акцій ПрАТ «ЯВКИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» у 
зв’язку перетворенням акціонерного товариства, зупине-
но обіг акцій ПрАТ «ЯВКИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (код за 
ЄДРПОУ: 00955070) – розпорядження № 290-КФ-З від 
25 листопада 2016 року.

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

«29» листопада 2016 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, пункту 1 глави 3 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, із змінами та допо-
вненнями, та відповідно до документів, наданих 
тов «ольшаницький елеватор», код за ЄДРПОУ: 
38435063, 09712, Київська обл., Богуславський р-н, 
с. Мисайлівка, вул. Леніна, 42-А, на зупинення обігу об-
лігацій у зв`язку з анулюванням викуплених облігацій, 
зупинено обіг облігацій серії «А» ТОВ «Ольшаницький 
елеватор» (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
від 08.05.2015 року №40/2/2015, видане 06.10.2015 року 
Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку) – розпорядження №75-КФ-Зо-о від 25 листо-
пада 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, пункту 1 глави 3 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, із змінами та допо-
вненнями, та відповідно до документів, наданих 
тов «Зерногрупа лтд», код за ЄДРПОУ: 37854674, 
04107, м. Київ, вул. Печенізька, 8, на зупинення обігу об-
лігацій у зв`язку з анулюванням викуплених облігацій, 
зупинено обіг облігацій серії «А» ТОВ «Зерногрупа Лтд» 
(свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій від 
08.05.2015 року №39/2/2015, видане 05.10.2015 року На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку) – розпорядження № 76-КФ-Зо-о від 25 листопада 
2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
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корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, пункту 1 глави 3 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, із змінами та допо-
вненнями, та відповідно до документів, наданих 
тов «Медвинське хлібоприймальне підприємство», 
код за ЄДРПОУ: 33927172, 09751, Київська обл., Богус-
лавський р-н, с. Медвин, вул. Леніна, 125, на зупинення 
обігу облігацій у зв`язку з анулюванням викуплених об-
лігацій, зупинено обіг облігацій серії «А» ТОВ «Медвин-
ське хлібоприймальне підприємство» (свідоцтво про ре-
єстрацію випуску облігацій від 01.08.2014 року 
№116/2/2014, видане 22.09.2014 року Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку) – розпоря-
дження № 77-КФ-Зо-о від 25 листопада 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, пункту 1 глави 3 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, із змінами та допо-
вненнями, та відповідно до документів, наданих ПП «Но-
вий світ», код за ЄДРПОУ: 03757137, 26131, Кіровоград-
ська обл., Новоархангельський р-н, с. Тернівка, на 
зупинення обігу облігацій у зв`язку з анулюванням вику-
плених облігацій, зупинено обіг облігацій серії «А» 

ПП «Новий світ» (свідоцтво про реєстрацію випуску об-
лігацій від 03.11.2014 року №220/2/2014, видане 
04.12.2014 року Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку) – розпорядження №78-КФ-Зо-о 
від 25 листопада 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, пункту 1 глави 3 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, із змінами та допо-
вненнями, та відповідно до документів, наданих 
ПСвП «Рутенія-М», код за ЄДРПОУ: 32093761, 55150, 
Миколаївська обл., Кривоозерський р-н, с. Бурилове, 
вул. Садова, 59, на зупинення обігу облігацій у зв`язку з 
анулюванням викуплених облігацій, зупинено обіг обліга-
цій серії «А» ПСВП «Рутенія-М» (свідоцтво про реєстра-
цію випуску облігацій від 03.11.2014 року №221/2/2014, 
видане 04.12.2014 року Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку) – розпорядження  
№ 79-КФ-Зо-о від 25 листопада 2016 року.

25.11.2016 р.

01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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ПУБлІЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«СтРоММелІоРМаШ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБлІЧНе аКЦiоНеРНе товаРи-
Ство «СтРоММелІоРМаШ»

2. Код за ЄДРПОУ: 04689346
3. Місцезнаходження: 97300, Автономна Республіка Крим, Кіровський 

район, смт. Кіровське, вул.Заводська, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс: 0655541233
5. Електронна поштова адреса: strom@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.strom.in.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. текст Повідомлення:

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Строммеліор-
маш» 11.11.2016р. вирiшено: 

1) припинити повноваження на посаді: а) Голова Наглядової ради — 
Єльчанінова Володимира Сергійовича; на посаді з 07.10.2011р.; володіє 
60,6114% в стат. капіталі емітента; б) Член Наглядової ради — Ковальова 
Анатолія Володимировича; на посаді з 07.10.2011р.; володіє 0,0047% в 
стат. капіталі емітента; в) Член Наглядової ради — Халiбекової Гюлбагар 
Курбанiвни; на посаді з 07.10.2011р.; володіє 0,0932% в стат. капіталі емі-
тента; г) Голова Ревізійної комісії Золотарьової Ірини Вячеславівни; на по-
саді з 07.10.2011р., у зв’язку з обранням на нову посаду; володіє 0,00% в 
стат. капіталі емітента; на дату складання та подання особливої інформації 
посада Голови Ревізійної комісії тимчасово залишається вакантною; д) Ди-

ректор ПАТ «Строммеліормаш» — Халiбекова Камалутдiна Магамедови-
ча, у зв’язку з обранням на нову посаду; перебував на посаді з 07.10.2011р.; 
володіє 11,4081% в стат. капіталі емітента; е) Директор ПАТ «Строммеліор-
маш» — Поліщука Максима Олександровича, у зв’язку з його незаконним 
призначенням згідно рішення зборів, яких не було; перебував на посаді з 
01.09.2016р.; володіє 0,00% в стат. капіталі емітента;

2) обрати на строк 3 (три) роки на посади: а) Голова Наглядової ради 
ПАТ  «Строммеліормаш» Лук’янова Олега Вікторовича; інші посади, які обійма-
ла ця особа протягом останніх п’яти років: менеджер; володіє 0,00% в стат. капі-
талі емітента; б) Член Наглядової ради Халiбекова Камалутдiна Магамедовича; 
інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: Директор 
ПАТ  «Строммеліормаш»; володіє 11,4081% в стат. капіталі емітента; в) Член 
Наглядової ради Єльчанінова Володимира Сергійовича; інші посади, які обійма-
ла ця особа протягом останніх п’яти років: Голова Наглядової ради ПАТ «Стром-
меліормаш»; володіє 60,6114% в стат. капіталі емітента; г) Член Наглядової 
ради Ковальова Анатолія Володимировича; інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п’яти років: Член Наглядової ради ПАТ «Строммеліормаш»; 
володіє 0,0047% в стат. капіталі емітента; д) Член Наглядової ради Борсало 
Олексія Вікторовича; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти 
років: Член Наглядової ради ПАТ «ФМЗ»; володіє 0,00% в стат. капіталі емітен-
та; е) Директор ПАТ «Строммеліормаш» Золотарьову Ірину Вячеславівну; інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: Голова Ревізійної 
комісії ПАТ «Строммеліормаш»; володіє 0,00% в стат. капіталі емітента.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не мають. Згоди на розкриття паспортних даних не надали.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством директор Золотарьова Ірина вячеславівна, 12.11.2016р.
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ПУБлiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво По 
гаЗоПоСтаЧаННЮ та гаЗиФiКаЦiї «ЗаПоРiжгаЗ»
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 
по газопостачанню та газифiкацiї 
«Запорiжгаз» 

2. Код за ЄДРПОУ 03345716
3. Місцезнаходження 69035, м. Запорiжжя,  

вул. Заводська,7 
4. Міжміський код, телефон та факс 061-222-74-02 
5. Електронна поштова адреса office@zpgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://zp.104.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
Згiдно з рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 
«ЗАПОРIЖГАЗ» протокол № 24/11-2016 вiд 24 листопада 2016 року обрано 
на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї — ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД 
(ORATRA INVESTMENTS LTD), 1763693. Розмiр пакета акцiй або частка, 
якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента — 0.000004%. 
Строк, на який призначено особу три роки. Посадова особа перебувала на 
посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗАПОРIЖГАЗ» з 11.04.2013р., голови 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗАПОРIЖГАЗ» з 23.12.2013р.

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 Мiзiк олег володимирович 
голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.11.2016
(дата)

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 
«ПентоПак»

2. Код за ЄДРПОУ: 20620489
3. Місцезнаходження: 08300, Київська обл., мiсто Бориспiль, вулиця 

Броварська, будинок 5
4. Міжміський код та телефон, факс: 044 281 24 16, 04595 6 45 08
5. Електронна поштова адреса: factory@pentopak.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.pentopak.com 
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про виплату диві-

дендів
ii. текст повідомлення

24.11.2016 р. Єдиним акцiонером ПрАТ «ПентоПак» прийнято рішення 

про виплату дивiдендiв з нерозподіленого прибутку за 2015 рік. 
Згідно прийнятого рішення: дата складення перелiку осiб, якi мають 

право на отримання дивiдендiв — 09.12.2016 р.; розмiр дивiдендiв, що 
пiдлягають виплатi — 33883200,00 грн.; строк виплати дивiдендiв — не 
пiзнiше 31.03.2017 р.; спосiб виплати дивiдендiв — безпосередньо 
акцiонеру Товариства; порядок виплати дивiдендiв — планується здiйснити 
виплату дивiдендiв частками у наступному порядку: 15 000 000,00 грн. — у 
строк до 31.12.2016 р.; 18 883 200,00 грн. — у строк до 31.03.2017 р.

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

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

2. генеральний директор 
Прат «ПентоПак»          __________________  С.в. Снєжко 

підпис, печатка
«25» листопада 2016

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво «ПеНтоПаК»

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«КиївоБлеНеРго»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 23243188
3. Місцезнаходження 08132, Київська область, Києво-

Святошинський район, м. Вишневе, 
вул. Київська, 2 б

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 494 43 20, (044) 443 03 04
5. Електронна поштова адреса 
емітента

Iryna.Shevchuk@koe.vsei.uа

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

www.koe.vsei.ua

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

ІІ.текст повідомлення
Рiшенням Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» вiд 24.11.2016 року 

(Протокол б/н вiд 24.11.2016 року) припинено повноваження Асадчих Олек-
сандра Михайловича, як члена Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» з 
24.11.2016 року за власним бажанням. 

Асадчих Олександр Михайлович перебував на посадi члена Ревізійної 
комісії ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» з 31.03.2016 року. Часткою в статутному 
капіталі емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних.

На дату подання особливої інформації — іншого члена Ревізійної комісії 
не обрано.

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

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

голова Правління   Поливяний І.о. 
 (підпис)М.П.  (ініціали та прізвище керівника)
  25.11.2016

ПУБлiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«еНеРгоПоСтаЧалЬНа КоМПаНiя 

«ХеРСоНоБлеНеРго»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

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

СТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНIЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 05396638
3. Місцезнаходження 73000, м.Херсон, Пестеля,5
4. Міжміський код, телефон та факс /0552/ 48-03-19 22-61-73
5. Електронна поштова адреса finans@co.ksoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ksoe.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення

Згiдно рiшення Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» (Прото-
кол вiд 24.11.2016 року) достроково припинено повноваження члена Реві-
зійної комісії ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» Ахадова Аледдіна Ханверді 
огли з 24 листопада 2016р. за власним бажанням.

Ахадов Аледдін Ханверді огли не має у власності акцій Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова осо-

ба не має. 
Посадова особа перебувала на зазначенiй посадi з травня 2014 року.
На дату подачі особливої інформації іншого члена Ревізійної комісії 

ПАТ «ЕК »Херсонобленерго» не обрано. 
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
 2. Найменування посади Сафронов iгор Миколайович

голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.11.2016

(дата)
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМБІКОРМ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Комбiкорм"

2. Код за ЄДРПОУ: 00686747
3. Місцезнаходження: 52410, Днiпропетровська область, Солонянсь-

кий район, село Сурсько-Михайлiвка, вулиця Центральна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (05669) 3-01-42   (056) 370-32-13
5. Електронна поштова адреса: info@prat-kombikorm.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: prat-kombikorm.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

попереднє надання  згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення

Дата прийняття рiшення про надання згоди на попереднє схвалення
значних правочинiв любого характеру 24.11.2016 року. 

Назва уповноваженого органу, що його прийняв - позачерговi загальнi
збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Комбiкорм".

Предмет правочину: Надання згоди на попереднє схвалення значних
правочинiв любого характеру на суму, що перевищує 25%, але  меньша
нiж 50% вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi (гранична сукупна вартiсть правочину 10 000 000,00 гривень),
якi будуть вчинятися Директором (виконавчим органом) у ходi поточної
господарської дiяльностi протягом не бiльш одного року з дати прийняття
рiшення загальними зборами акцiонерiв, в тому числi, але не виключно на
поруку ПрАТ "Комбiкорм" в забезпеченнi виконання кредитних зо-
бов'язань ТОВ "Аструм-М" перед ПАТ "УкрСиббанк" та надання повнова-
жень на укладання та пiдписання договору поруки виконавчому органу то-
вариства.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв, визначена вiдповiдно до за-
конодавства - 10000 (тис.грн.)

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної  фiнансової звiт-
ностi -30405 (тис.грн.)

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсот-
ках) - 32.9

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 278382
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних

зборах - 248190
Кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголосували "за" прийняття рiшення -

248190
Кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголосували "проти" прийняття рi-

шення - 0.
III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

Директор Мартиновський Віктор Павлович
25.11.2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНІПРОГАЗ"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ДНIПРОГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20262860
3. Місцезнаходження: 49029, м.Днiпро, вул.Олександра Кониського,5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 740-22-73, (056) 740-22-73
5. Електронна поштова адреса: Viktoriya.Zhevzhyk@dpgorgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://dpgor.104.ua/ua/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Згiдно протоколу засiдання Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОГАЗ" №

24/11-2016 вiд 24 листопада 2016 року, було прийнято рiшення обрати з
24.11.2016 року Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства ХАМГЕЙТ ХОЛДIНГС
ЛIМIТЕД (HUMGATE HOLDINGS LIMITED), НЕ 147351. Частка, якою воло-
дiє в статутному капiталi емiтента - 21,545159%. Посадову особу обрано
строком на три роки.

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

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

2. Голова Правлiння Пiкiнер С.Ю. 24.11.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості про емітента 1.1 Повне найменування емітен-

та ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗО-
ПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" 1.2
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 1.3 Іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ 03336166 1.4 Місцезнаходження емітента
58009, м.Чернівці, вул. Винниченка, 9а 1.5 Міжміський код, телефон та
факс 0372549004 1.6 Електронна поштова адреса office@chgas.cv.ua 1.7
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації http://cv.104.ua 1.8 Вид особливої інфор-
мації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення. Рiшення про обрання Голови Ревiзiйної комi-
сiї Товариства прийняте на засiданнi Ревiзiйної комiсiї Товариства
24.11.2016р. (протокол № 24/11-2016). Головою  Ревiзiйної комiсiї обрано
ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD) код 1763693.
Юридична особа володiє 1 акцiєю товариства (частка у вiдсотках вiдповi-
дає зведеному облiковому реєстру власникiв цiнних паперiв та скадає
0.00046%). Мiсцезнаходження: Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands. 31.03.2016р. юридичну особу обрано
членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Посадову особу обрано до прий-
няття рiшення про припинення повноважень Загальними зборами.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Голова правління  Горда Віктор Євгено-
вич 24.11.2016 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3"

(місцезнаходження: 58022, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Карме-
люка, буд. 78) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів
акціонерів  товариства  28  грудня 2016р.  о 16.00 год.  за адресою м. Чер-
нівці, вул. Кармелюка, будинок 78, актовий зал (без номера). Дата
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах акціонерів, 22.12.16р. на 24.00 год. Реєстрація учасників зборів прово-
диться 28.12.16р. з 15.00 год. до 15.50 год. за місцем проведення зборів.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проек-
том порядку денного:

1. Затвердження складу лічильної комісії позачергових загальних збо-
рів акціонерів.

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

3. Затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загаль-

них зборах акціонерів. 
5. Про скасування рішення позачергових загальних зборів акціонерів

про припинення ПАТ "Чернівецький цегельний завод №3" шляхом його ре-
організації (перетворення) від 30.12.2015р.

6. Про припинення повноважень комісії з припинення ПАТ "Чернівець-
кий цегельний завод №3".

7. Про обрання Генерального директора товариства.
8. Про відкликання та обрання Наглядової ради товариства.
9. Про відкликання та обрання Ревізійної комісії товариства.
Акціонери (їх представники) мають можливість ознайомитись з доку-

ментами, необхідними для прийняття рішень з питань, які виносяться на
голосування, згідно з проектом порядку денного, за адресою: м. Чернівці,
вул. Кармелюка, будинок 78, у приміщенні планово-економічного відділу
(2-й поверх адміністративного корпусу, кабінет без номера) у робочі дні з
10.00 год. до 16.00 год., а в день проведення загальних зборів акціонерів
також за місцем їх проведення. Відповідальна посадова особа товариства
за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Член комісії з припи-
нення Шульженко Т.О. Телефони для довідок: (0372) 53-89-17. Адреса
власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень
щодо кожного з питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом
порядку денного, http://cegla.cv.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМБІКОРМ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Комбiкорм"

2. Код за ЄДРПОУ: 00686747
3. Місцезнаходження: 52410, Днiпропетровська область, Солонянсь-

кий район, село Сурсько-Михайлiвка, вулиця Центральна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (05669) 3-01-42   (056) 370-32-13
5. Електронна поштова адреса: info@prat-kombikorm.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: prat-kombikorm.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

попереднє надання  згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення

Дата прийняття рiшення про надання згоди на попереднє схвалення
значних правочинiв любого характеру 24.11.2016 року. 

Назва уповноваженого органу, що його прийняв - позачерговi загальнi
збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Комбiкорм".

Предмет правочину: Надання згоди на попереднє схвалення значних
правочинiв любого характеру на суму, що перевищує 25%, але  меньша
нiж 50% вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi (гранична сукупна вартiсть правочину 10 000 000,00 гривень),
якi будуть вчинятися Директором (виконавчим органом) у ходi поточної
господарської дiяльностi протягом не бiльш одного року з дати прийняття
рiшення загальними зборами акцiонерiв, в тому числi, але не виключно на
поруку ПрАТ "Комбiкорм" в забезпеченнi виконання кредитних зо-
бов'язань ТОВ "Аструм-М" перед ПАТ "УкрСиббанк" та надання повнова-
жень на укладання та пiдписання договору поруки виконавчому органу то-
вариства.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв, визначена вiдповiдно до за-
конодавства - 10000 (тис.грн.)

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної  фiнансової звiт-
ностi -30405 (тис.грн.)

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсот-
ках) - 32.9

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 278382
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних

зборах - 248190
Кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголосували "за" прийняття рiшення -

248190
Кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголосували "проти" прийняття рi-

шення - 0.
III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

Директор Мартиновський Віктор Павлович
25.11.2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНІПРОГАЗ"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ДНIПРОГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20262860
3. Місцезнаходження: 49029, м.Днiпро, вул.Олександра Кониського,5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 740-22-73, (056) 740-22-73
5. Електронна поштова адреса: Viktoriya.Zhevzhyk@dpgorgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://dpgor.104.ua/ua/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Згiдно протоколу засiдання Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОГАЗ" №

24/11-2016 вiд 24 листопада 2016 року, було прийнято рiшення обрати з
24.11.2016 року Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства ХАМГЕЙТ ХОЛДIНГС
ЛIМIТЕД (HUMGATE HOLDINGS LIMITED), НЕ 147351. Частка, якою воло-
дiє в статутному капiталi емiтента - 21,545159%. Посадову особу обрано
строком на три роки.

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

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

2. Голова Правлiння Пiкiнер С.Ю. 24.11.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості про емітента 1.1 Повне найменування емітен-

та ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗО-
ПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" 1.2
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 1.3 Іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ 03336166 1.4 Місцезнаходження емітента
58009, м.Чернівці, вул. Винниченка, 9а 1.5 Міжміський код, телефон та
факс 0372549004 1.6 Електронна поштова адреса office@chgas.cv.ua 1.7
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації http://cv.104.ua 1.8 Вид особливої інфор-
мації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення. Рiшення про обрання Голови Ревiзiйної комi-
сiї Товариства прийняте на засiданнi Ревiзiйної комiсiї Товариства
24.11.2016р. (протокол № 24/11-2016). Головою  Ревiзiйної комiсiї обрано
ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD) код 1763693.
Юридична особа володiє 1 акцiєю товариства (частка у вiдсотках вiдповi-
дає зведеному облiковому реєстру власникiв цiнних паперiв та скадає
0.00046%). Мiсцезнаходження: Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands. 31.03.2016р. юридичну особу обрано
членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Посадову особу обрано до прий-
няття рiшення про припинення повноважень Загальними зборами.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Голова правління  Горда Віктор Євгено-
вич 24.11.2016 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3"

(місцезнаходження: 58022, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Карме-
люка, буд. 78) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів
акціонерів  товариства  28  грудня 2016р.  о 16.00 год.  за адресою м. Чер-
нівці, вул. Кармелюка, будинок 78, актовий зал (без номера). Дата
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах акціонерів, 22.12.16р. на 24.00 год. Реєстрація учасників зборів прово-
диться 28.12.16р. з 15.00 год. до 15.50 год. за місцем проведення зборів.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проек-
том порядку денного:

1. Затвердження складу лічильної комісії позачергових загальних збо-
рів акціонерів.

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

3. Затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загаль-

них зборах акціонерів. 
5. Про скасування рішення позачергових загальних зборів акціонерів

про припинення ПАТ "Чернівецький цегельний завод №3" шляхом його ре-
організації (перетворення) від 30.12.2015р.

6. Про припинення повноважень комісії з припинення ПАТ "Чернівець-
кий цегельний завод №3".

7. Про обрання Генерального директора товариства.
8. Про відкликання та обрання Наглядової ради товариства.
9. Про відкликання та обрання Ревізійної комісії товариства.
Акціонери (їх представники) мають можливість ознайомитись з доку-

ментами, необхідними для прийняття рішень з питань, які виносяться на
голосування, згідно з проектом порядку денного, за адресою: м. Чернівці,
вул. Кармелюка, будинок 78, у приміщенні планово-економічного відділу
(2-й поверх адміністративного корпусу, кабінет без номера) у робочі дні з
10.00 год. до 16.00 год., а в день проведення загальних зборів акціонерів
також за місцем їх проведення. Відповідальна посадова особа товариства
за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Член комісії з припи-
нення Шульженко Т.О. Телефони для довідок: (0372) 53-89-17. Адреса
власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень
щодо кожного з питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом
порядку денного, http://cegla.cv.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМБІКОРМ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Комбiкорм"

2. Код за ЄДРПОУ: 00686747
3. Місцезнаходження: 52410, Днiпропетровська область, Солонянсь-

кий район, село Сурсько-Михайлiвка, вулиця Центральна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (05669) 3-01-42   (056) 370-32-13
5. Електронна поштова адреса: info@prat-kombikorm.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: prat-kombikorm.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

попереднє надання  згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення

Дата прийняття рiшення про надання згоди на попереднє схвалення
значних правочинiв любого характеру 24.11.2016 року. 

Назва уповноваженого органу, що його прийняв - позачерговi загальнi
збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Комбiкорм".

Предмет правочину: Надання згоди на попереднє схвалення значних
правочинiв любого характеру на суму, що перевищує 25%, але  меньша
нiж 50% вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi (гранична сукупна вартiсть правочину 10 000 000,00 гривень),
якi будуть вчинятися Директором (виконавчим органом) у ходi поточної
господарської дiяльностi протягом не бiльш одного року з дати прийняття
рiшення загальними зборами акцiонерiв, в тому числi, але не виключно на
поруку ПрАТ "Комбiкорм" в забезпеченнi виконання кредитних зо-
бов'язань ТОВ "Аструм-М" перед ПАТ "УкрСиббанк" та надання повнова-
жень на укладання та пiдписання договору поруки виконавчому органу то-
вариства.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв, визначена вiдповiдно до за-
конодавства - 10000 (тис.грн.)

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної  фiнансової звiт-
ностi -30405 (тис.грн.)

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсот-
ках) - 32.9

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 278382
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних

зборах - 248190
Кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголосували "за" прийняття рiшення -

248190
Кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголосували "проти" прийняття рi-

шення - 0.
III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

Директор Мартиновський Віктор Павлович
25.11.2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНІПРОГАЗ"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ДНIПРОГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20262860
3. Місцезнаходження: 49029, м.Днiпро, вул.Олександра Кониського,5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 740-22-73, (056) 740-22-73
5. Електронна поштова адреса: Viktoriya.Zhevzhyk@dpgorgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://dpgor.104.ua/ua/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Згiдно протоколу засiдання Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОГАЗ" №

24/11-2016 вiд 24 листопада 2016 року, було прийнято рiшення обрати з
24.11.2016 року Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства ХАМГЕЙТ ХОЛДIНГС
ЛIМIТЕД (HUMGATE HOLDINGS LIMITED), НЕ 147351. Частка, якою воло-
дiє в статутному капiталi емiтента - 21,545159%. Посадову особу обрано
строком на три роки.

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

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

2. Голова Правлiння Пiкiнер С.Ю. 24.11.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості про емітента 1.1 Повне найменування емітен-

та ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗО-
ПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" 1.2
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 1.3 Іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ 03336166 1.4 Місцезнаходження емітента
58009, м.Чернівці, вул. Винниченка, 9а 1.5 Міжміський код, телефон та
факс 0372549004 1.6 Електронна поштова адреса office@chgas.cv.ua 1.7
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації http://cv.104.ua 1.8 Вид особливої інфор-
мації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення. Рiшення про обрання Голови Ревiзiйної комi-
сiї Товариства прийняте на засiданнi Ревiзiйної комiсiї Товариства
24.11.2016р. (протокол № 24/11-2016). Головою  Ревiзiйної комiсiї обрано
ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD) код 1763693.
Юридична особа володiє 1 акцiєю товариства (частка у вiдсотках вiдповi-
дає зведеному облiковому реєстру власникiв цiнних паперiв та скадає
0.00046%). Мiсцезнаходження: Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands. 31.03.2016р. юридичну особу обрано
членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Посадову особу обрано до прий-
няття рiшення про припинення повноважень Загальними зборами.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Голова правління  Горда Віктор Євгено-
вич 24.11.2016 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3"

(місцезнаходження: 58022, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Карме-
люка, буд. 78) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів
акціонерів  товариства  28  грудня 2016р.  о 16.00 год.  за адресою м. Чер-
нівці, вул. Кармелюка, будинок 78, актовий зал (без номера). Дата
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах акціонерів, 22.12.16р. на 24.00 год. Реєстрація учасників зборів прово-
диться 28.12.16р. з 15.00 год. до 15.50 год. за місцем проведення зборів.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проек-
том порядку денного:

1. Затвердження складу лічильної комісії позачергових загальних збо-
рів акціонерів.

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

3. Затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загаль-

них зборах акціонерів. 
5. Про скасування рішення позачергових загальних зборів акціонерів

про припинення ПАТ "Чернівецький цегельний завод №3" шляхом його ре-
організації (перетворення) від 30.12.2015р.

6. Про припинення повноважень комісії з припинення ПАТ "Чернівець-
кий цегельний завод №3".

7. Про обрання Генерального директора товариства.
8. Про відкликання та обрання Наглядової ради товариства.
9. Про відкликання та обрання Ревізійної комісії товариства.
Акціонери (їх представники) мають можливість ознайомитись з доку-

ментами, необхідними для прийняття рішень з питань, які виносяться на
голосування, згідно з проектом порядку денного, за адресою: м. Чернівці,
вул. Кармелюка, будинок 78, у приміщенні планово-економічного відділу
(2-й поверх адміністративного корпусу, кабінет без номера) у робочі дні з
10.00 год. до 16.00 год., а в день проведення загальних зборів акціонерів
також за місцем їх проведення. Відповідальна посадова особа товариства
за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Член комісії з припи-
нення Шульженко Т.О. Телефони для довідок: (0372) 53-89-17. Адреса
власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень
щодо кожного з питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом
порядку денного, http://cegla.cv.ua.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІ-
КАЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 03340920
3. Місцезнаходження: 49000 м. Дніпро, вул. Шевченка,2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)47-13-47, (0562)47-13-47
5. Електронна поштова адреса: Iryna.Moskalenko@dpgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://dp.104.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,

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

ІІ. Текст Повідомлення. 
Згідно Протоколу Засідання Ревізійної комісії (Протокол №24/11-2016

від 24.11.2016 року) прийнято рішення обрати члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ
"Дніпропетровськгаз" ОРАТРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVES-
TMENTS LTD), 1763693 - Головою Ревізійної комісії Товвариства.  Володіє
1 акцією, що складає 0.000116% статутного капіталу емітента.Посадову
особу обрано строком на три роки. Посадова особа перебувала на поса-
дi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Дніпропетровськгаз" з 06.04.2013 р., Голо-
ви Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Дніпропетровськгаз" з 23.12.2013 р.

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

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

2. В.о.Голови Правління Бузовська Т.В. 24.11.2016 р.

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №227, 28 листопада 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

6



№227, 28 листопада 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

7

: (0362) 28-07-23 
ffice@gas.rivne.com

-

7.  

 
(ORATRA INVESTMENTS LTD)  1763693)

-
-

 3 
-   

 24/11-2016 

 (STAMA 
VENTURES LTD) ( 1762952)  
24.11.2016 1  0.0001%  

 

 3  - 
 

24/11-2016  
11 .

1. -

1.2016

-

”
: 69002 

, 56 
! 

 -
 (  “  

14 -
2016 12.00  . 

, 56, ,  

14 2016  
11.00 11.50 . 56, 

24 3  
24.00 08.12.2016  

 
– -

 
)  

) 
– 

 
13 2016 

 ( 13.00 14.00 
. 56, -

 –
–  “  

”,  (0612) 63-97-67. 14 -
2016  

 
1. 

 
3. 

4.
2016-2017 

,  
 25  

 (
 

»
: 00957465

3. 85004,

: 06277-2-53-32 

6.  
.ua/ 

7. 

25.11.2016; , 
 

 
25.1  

, 
9531,55 

372500 
 25.1

9531546,76  
55969,00  

, 
17,03%. 

 

1.  
 

2. -
 

1.2016

00901594, 
48505, . . 

, 
-

 6  47  «  

30691014, 10 %  

 30 09 30 
48500  

. 89, 1  13. 
30  

2016 08 00  - 30 2016  09  

00 
24 00 26 2016 

 
; 

  
 « -

-

1.  

-
- - -

- 2. 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №227, 28 листопада 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

8

-
-

30 2016 -
30 -

2016 . 3. «  (

-
30 2016 . 4. «

 
 5. 

 

-  

  6. 

  7. -
-

– 
 « -  - «

 «  
  -  «

 8. 
 «

 
 

 «

-
 

 9.  
 ( . 

10.  ( -
11 -

 ( 12. 
 

 

 

 
. 

, 30 (
  10.00 12.00,

 08 . 00 09 . 30  
– 

0931134257.
-

 30691014.infosite.com.ua.
-

46400, . . 
, 30.  

 
 -  «  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМБІКОРМ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Комбiкорм"

2. Код за ЄДРПОУ: 00686747
3. Місцезнаходження: 52410, Днiпропетровська область, Солонянсь-

кий район, село Сурсько-Михайлiвка, вулиця Центральна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (05669) 3-01-42   (056) 370-32-13
5. Електронна поштова адреса: info@prat-kombikorm.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: prat-kombikorm.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

попереднє надання  згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення

Дата прийняття рiшення про надання згоди на попереднє схвалення
значних правочинiв любого характеру 24.11.2016 року. 

Назва уповноваженого органу, що його прийняв - позачерговi загальнi
збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Комбiкорм".

Предмет правочину: Надання згоди на попереднє схвалення значних
правочинiв любого характеру на суму, що перевищує 25%, але  меньша
нiж 50% вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi (гранична сукупна вартiсть правочину 10 000 000,00 гривень),
якi будуть вчинятися Директором (виконавчим органом) у ходi поточної
господарської дiяльностi протягом не бiльш одного року з дати прийняття
рiшення загальними зборами акцiонерiв, в тому числi, але не виключно на
поруку ПрАТ "Комбiкорм" в забезпеченнi виконання кредитних зо-
бов'язань ТОВ "Аструм-М" перед ПАТ "УкрСиббанк" та надання повнова-
жень на укладання та пiдписання договору поруки виконавчому органу то-
вариства.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв, визначена вiдповiдно до за-
конодавства - 10000 (тис.грн.)

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної  фiнансової звiт-
ностi -30405 (тис.грн.)

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсот-
ках) - 32.9

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 278382
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних

зборах - 248190
Кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголосували "за" прийняття рiшення -

248190
Кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголосували "проти" прийняття рi-

шення - 0.
III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

Директор Мартиновський Віктор Павлович
25.11.2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНІПРОГАЗ"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ДНIПРОГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20262860
3. Місцезнаходження: 49029, м.Днiпро, вул.Олександра Кониського,5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 740-22-73, (056) 740-22-73
5. Електронна поштова адреса: Viktoriya.Zhevzhyk@dpgorgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://dpgor.104.ua/ua/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Згiдно протоколу засiдання Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОГАЗ" №

24/11-2016 вiд 24 листопада 2016 року, було прийнято рiшення обрати з
24.11.2016 року Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства ХАМГЕЙТ ХОЛДIНГС
ЛIМIТЕД (HUMGATE HOLDINGS LIMITED), НЕ 147351. Частка, якою воло-
дiє в статутному капiталi емiтента - 21,545159%. Посадову особу обрано
строком на три роки.

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

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

2. Голова Правлiння Пiкiнер С.Ю. 24.11.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості про емітента 1.1 Повне найменування емітен-

та ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗО-
ПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" 1.2
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 1.3 Іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ 03336166 1.4 Місцезнаходження емітента
58009, м.Чернівці, вул. Винниченка, 9а 1.5 Міжміський код, телефон та
факс 0372549004 1.6 Електронна поштова адреса office@chgas.cv.ua 1.7
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації http://cv.104.ua 1.8 Вид особливої інфор-
мації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення. Рiшення про обрання Голови Ревiзiйної комi-
сiї Товариства прийняте на засiданнi Ревiзiйної комiсiї Товариства
24.11.2016р. (протокол № 24/11-2016). Головою  Ревiзiйної комiсiї обрано
ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD) код 1763693.
Юридична особа володiє 1 акцiєю товариства (частка у вiдсотках вiдповi-
дає зведеному облiковому реєстру власникiв цiнних паперiв та скадає
0.00046%). Мiсцезнаходження: Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands. 31.03.2016р. юридичну особу обрано
членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Посадову особу обрано до прий-
няття рiшення про припинення повноважень Загальними зборами.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Голова правління  Горда Віктор Євгено-
вич 24.11.2016 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3"

(місцезнаходження: 58022, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Карме-
люка, буд. 78) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів
акціонерів  товариства  28  грудня 2016р.  о 16.00 год.  за адресою м. Чер-
нівці, вул. Кармелюка, будинок 78, актовий зал (без номера). Дата
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах акціонерів, 22.12.16р. на 24.00 год. Реєстрація учасників зборів прово-
диться 28.12.16р. з 15.00 год. до 15.50 год. за місцем проведення зборів.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проек-
том порядку денного:

1. Затвердження складу лічильної комісії позачергових загальних збо-
рів акціонерів.

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

3. Затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загаль-

них зборах акціонерів. 
5. Про скасування рішення позачергових загальних зборів акціонерів

про припинення ПАТ "Чернівецький цегельний завод №3" шляхом його ре-
організації (перетворення) від 30.12.2015р.

6. Про припинення повноважень комісії з припинення ПАТ "Чернівець-
кий цегельний завод №3".

7. Про обрання Генерального директора товариства.
8. Про відкликання та обрання Наглядової ради товариства.
9. Про відкликання та обрання Ревізійної комісії товариства.
Акціонери (їх представники) мають можливість ознайомитись з доку-

ментами, необхідними для прийняття рішень з питань, які виносяться на
голосування, згідно з проектом порядку денного, за адресою: м. Чернівці,
вул. Кармелюка, будинок 78, у приміщенні планово-економічного відділу
(2-й поверх адміністративного корпусу, кабінет без номера) у робочі дні з
10.00 год. до 16.00 год., а в день проведення загальних зборів акціонерів
також за місцем їх проведення. Відповідальна посадова особа товариства
за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Член комісії з припи-
нення Шульженко Т.О. Телефони для довідок: (0372) 53-89-17. Адреса
власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень
щодо кожного з питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом
порядку денного, http://cegla.cv.ua.

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 ТОВАРИ-

СТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФIКАЦIЇ «МИКОЛАЇВГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ 05410263
3. Місцезнаходження 54000 м. Миколаїв Погранична, 159
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0512) 67-49-01 (0512) 67-49-01

5. Електронна поштова адреса Katerina.Karioti@mkgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://mk.104.ua

7. Вид особливої інформації

ii. текст повідомлення
Згiдно протоколу №24/11-2016 засiдання Ревiзiйної комiсiї ПАТ «МИКО-

ЛАЇВГАЗ» вiд 24.11.2016 року прийнято рiшення обрати Головою Ревiзiйної 
комiсiї ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD),1763693, 

який володiє частиною у статутному капiталi Товариства у розмiрi 
0.000012% (1 шт. простих iменних акцiй). Виникла необхiднiсть обрати Го-
лову Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Посадову особу обрано з 01.05.2016р. строком на три роки. 
Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала посадова особа протягом 
останнiх п’яти рокiв вiдсутня.

Згiдно протоколу № 24/11-2016 Ревiзiйної комiсiї ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ» 
вiд 24.11.2016 року прийнято рiшення обрати секретаря Ревiзiйної комiсiї 
СТАМА ВЕНЧЕРС ЛТД (STAMA VENTURES LTD), 1762952, який володiє 
частиною у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0.000012% (1 шт. 
прос тих iменних акцiй). Виникла необхiднiсть обрати секретаря Ревiзiйної 
комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Особу обрано з 01.05.2016р. строком на три роки. Iнформацiя щодо iнших 
посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв вiдсутня.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Удод володимир володимирович
директор фiнансовий (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.11.24
(дата)

ПУБлiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
По гаЗоПоСтаЧаННЮ та гаЗиФiКаЦiї «МиКолаївгаЗ»



№227, 28 листопада 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМБІКОРМ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Комбiкорм"

2. Код за ЄДРПОУ: 00686747
3. Місцезнаходження: 52410, Днiпропетровська область, Солонянсь-

кий район, село Сурсько-Михайлiвка, вулиця Центральна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (05669) 3-01-42   (056) 370-32-13
5. Електронна поштова адреса: info@prat-kombikorm.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: prat-kombikorm.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

попереднє надання  згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення

Дата прийняття рiшення про надання згоди на попереднє схвалення
значних правочинiв любого характеру 24.11.2016 року. 

Назва уповноваженого органу, що його прийняв - позачерговi загальнi
збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Комбiкорм".

Предмет правочину: Надання згоди на попереднє схвалення значних
правочинiв любого характеру на суму, що перевищує 25%, але  меньша
нiж 50% вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi (гранична сукупна вартiсть правочину 10 000 000,00 гривень),
якi будуть вчинятися Директором (виконавчим органом) у ходi поточної
господарської дiяльностi протягом не бiльш одного року з дати прийняття
рiшення загальними зборами акцiонерiв, в тому числi, але не виключно на
поруку ПрАТ "Комбiкорм" в забезпеченнi виконання кредитних зо-
бов'язань ТОВ "Аструм-М" перед ПАТ "УкрСиббанк" та надання повнова-
жень на укладання та пiдписання договору поруки виконавчому органу то-
вариства.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв, визначена вiдповiдно до за-
конодавства - 10000 (тис.грн.)

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної  фiнансової звiт-
ностi -30405 (тис.грн.)

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсот-
ках) - 32.9

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 278382
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних

зборах - 248190
Кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголосували "за" прийняття рiшення -

248190
Кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголосували "проти" прийняття рi-

шення - 0.
III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

Директор Мартиновський Віктор Павлович
25.11.2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНІПРОГАЗ"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ДНIПРОГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20262860
3. Місцезнаходження: 49029, м.Днiпро, вул.Олександра Кониського,5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 740-22-73, (056) 740-22-73
5. Електронна поштова адреса: Viktoriya.Zhevzhyk@dpgorgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://dpgor.104.ua/ua/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Згiдно протоколу засiдання Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОГАЗ" №

24/11-2016 вiд 24 листопада 2016 року, було прийнято рiшення обрати з
24.11.2016 року Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства ХАМГЕЙТ ХОЛДIНГС
ЛIМIТЕД (HUMGATE HOLDINGS LIMITED), НЕ 147351. Частка, якою воло-
дiє в статутному капiталi емiтента - 21,545159%. Посадову особу обрано
строком на три роки.

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

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

2. Голова Правлiння Пiкiнер С.Ю. 24.11.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості про емітента 1.1 Повне найменування емітен-

та ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗО-
ПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" 1.2
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 1.3 Іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ 03336166 1.4 Місцезнаходження емітента
58009, м.Чернівці, вул. Винниченка, 9а 1.5 Міжміський код, телефон та
факс 0372549004 1.6 Електронна поштова адреса office@chgas.cv.ua 1.7
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації http://cv.104.ua 1.8 Вид особливої інфор-
мації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення. Рiшення про обрання Голови Ревiзiйної комi-
сiї Товариства прийняте на засiданнi Ревiзiйної комiсiї Товариства
24.11.2016р. (протокол № 24/11-2016). Головою  Ревiзiйної комiсiї обрано
ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD) код 1763693.
Юридична особа володiє 1 акцiєю товариства (частка у вiдсотках вiдповi-
дає зведеному облiковому реєстру власникiв цiнних паперiв та скадає
0.00046%). Мiсцезнаходження: Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands. 31.03.2016р. юридичну особу обрано
членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Посадову особу обрано до прий-
няття рiшення про припинення повноважень Загальними зборами.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Голова правління  Горда Віктор Євгено-
вич 24.11.2016 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3"

(місцезнаходження: 58022, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Карме-
люка, буд. 78) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів
акціонерів  товариства  28  грудня 2016р.  о 16.00 год.  за адресою м. Чер-
нівці, вул. Кармелюка, будинок 78, актовий зал (без номера). Дата
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах акціонерів, 22.12.16р. на 24.00 год. Реєстрація учасників зборів прово-
диться 28.12.16р. з 15.00 год. до 15.50 год. за місцем проведення зборів.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проек-
том порядку денного:

1. Затвердження складу лічильної комісії позачергових загальних збо-
рів акціонерів.

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

3. Затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загаль-

них зборах акціонерів. 
5. Про скасування рішення позачергових загальних зборів акціонерів

про припинення ПАТ "Чернівецький цегельний завод №3" шляхом його ре-
організації (перетворення) від 30.12.2015р.

6. Про припинення повноважень комісії з припинення ПАТ "Чернівець-
кий цегельний завод №3".

7. Про обрання Генерального директора товариства.
8. Про відкликання та обрання Наглядової ради товариства.
9. Про відкликання та обрання Ревізійної комісії товариства.
Акціонери (їх представники) мають можливість ознайомитись з доку-

ментами, необхідними для прийняття рішень з питань, які виносяться на
голосування, згідно з проектом порядку денного, за адресою: м. Чернівці,
вул. Кармелюка, будинок 78, у приміщенні планово-економічного відділу
(2-й поверх адміністративного корпусу, кабінет без номера) у робочі дні з
10.00 год. до 16.00 год., а в день проведення загальних зборів акціонерів
також за місцем їх проведення. Відповідальна посадова особа товариства
за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Член комісії з припи-
нення Шульженко Т.О. Телефони для довідок: (0372) 53-89-17. Адреса
власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень
щодо кожного з питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом
порядку денного, http://cegla.cv.ua.

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

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

1.Повне найменування емітента — ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «АРКАДА»

2. Код за ЄДРПОУ — 19361386
3. Місцезнаходження — 01001, м. Київ, вул. Ольгинська,3 
4. Міжміський код, телефон та факс — (044) 280-98-03, (044) 280-33-51
5. Електронна поштова адреса — capital@arkada.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації — www.arkada.ua /ua/top/32/public
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави І розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення — Відомості 
про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість.

ІІ. текст повідомлення
24.11.2016 року Спостережною радою ПАТ АКБ «АРКАДА» було прийня-

то рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю 
під час другого етапу приватного розміщення простих іменних акцій ПАТ АКБ 
«АРКАДА» шістнадцятої емісії.

Істотні умови правочинів, а саме:
1.Предмет правочину: купівля акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО КО-

МЕРЦІЙНОГО БАНКУ «АРКАДА» в процесі приватного розміщення акцій 
ПАТ АКБ «АРКАДА» шістнадцятої емісії;

повне найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ юридичної осо-
би, яка є стороною правочину: товаРиСтво З оБМежеНоЮ вІдПовІ-
далЬНІСтЮ «КоМПаНІя РоЗвитКУ БУдІвНиЦтва», місцезнаходження: 
01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, б. 38, кімн.12, код за ЄДРПОУ:32250868;

інформація щодо юридичної особи, заінтересованої у вчиненні акціо-
нерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, 
передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства» 
(далі — Закон): тов «КоМПаНІя РоЗвитКУ БУдІвНиЦтва»:

- ТОВ «КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА» — афілійована особа по-
садової особи ПАТ АКБ «АРКАДА» (Паливода Костянтин Віталійович — Го-
лова Правління ПАТ АКБ «АРКАДА»);

- ТОВ «КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА» — акціонер, який одно-
осібно володіє більше 25% акцій ПАТ АКБ «АРКАДА» (48,9334% );

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчинен-
ні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересо-
ваності, передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» (далі — Закон): Паливода Костянтин віталійович:

- Паливода Костянтин Віталійович є членом виконавчого органу юридич-
ної особи, яка є стороною правочину, а саме — Головою Правління ПАТ АКБ 
«АРКАДА», і є афілійованою особою другої сторони правочину — 
ТОВ «КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА»; 

ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом пра-
вочину, визначена відповідно до законодавства: 600 тисяч гривень (Шістсот 
тисяч гривень 00 копійок);

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 3 591 026 тисяч гривень;

співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності (у відсотках): 0,0167 %;

інші істотні умови правочину: покупець зобов’язаний не пізніше 25 листо-
пада 2016р. повністю сплатити загальну вартість заявлених акцій згідно 
умов розміщення акцій.

2.Предмет правочину: купівля акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО КО-
МЕРЦІЙНОГО БАНКУ «АРКАДА» в процесі приватного розміщення акцій 
ПАТ АКБ «АРКАДА» шістнадцятої емісії;

повне найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ юридичної 
особи, яка є стороною правочину: товаРиСтво З оБМежеНоЮ вІдПо-
вІдалЬНІСтЮ «ФІРМа «девелоПеР», місцезнаходження: 01001,  
м. Київ, вул. Ольгинська 3, к. 50/3, код за ЄДРПОУ: 25413476;

інформація щодо юридичної особи, заінтересованої у вчиненні акціо-
нерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, 
передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства» 
(далі — Закон): тов «ФІРМа «девелоПеР»:

- ТОВ «ФІРМА «ДЕВЕЛОПЕР» — афілійована особа посадової особи 
ПАТ АКБ «АРКАДА» (Паливода Костянтин Віталійович Голова Правління 
ПАТ АКБ «АРКАДА»);

- ТОВ «ФІРМА «ДЕВЕЛОПЕР» — акціонер, який є афілійованою особою 
акціонера ТОВ «КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА», який одноосібно 
володіє більше 25% акцій ПАТ АКБ «АРКАДА» (48,9334% ); 

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчинен-
ні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересо-
ваності, передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» (далі — Закон): Паливода Костянтин віталійович:

- Паливода Костянтин Віталійович є членом виконавчого органу юридич-

ної особи, яка є стороною правочину, а саме — Головою Правління ПАТ АКБ 
«АРКАДА», і є афілійованою особою другої сторони правочину — ТОВ  «ФІР-
МА «ДЕВЕЛОПЕР»; 

ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом пра-
вочину, визначена відповідно до законодавства: 3 600 тисяч гривень (Три 
мільйони шістсот тисяч гривень 00 копійок);

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 3 591 026 тисяч гривень;

співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності (у відсотках): 0,1003 %;

інші істотні умови правочину: покупець зобов’язаний не пізніше 25 листо-
пада 2016р. повністю сплатити загальну вартість заявлених акцій згідно 
умов розміщення акцій.

3.Предмет правочину: купівля акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО КО-
МЕРЦІЙНОГО БАНКУ «АРКАДА» в процесі приватного розміщення акцій 
ПАТ АКБ «АРКАДА» шістнадцятої емісії;

повне найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ юридичної 
особи, яка є стороною правочину: товаРиСтво З оБМежеНоЮ вІдПо-
вІдалЬНІСтЮ «НовІ БУдІвелЬНІ МатеРІали», місцезнаходження: 
08725, м. Київська область, Обухівський р-н, с. Красне Перше, вул. Шевчен-
ка, буд, 16-А, код за ЄДРПОУ:32843212;

інформація щодо юридичної особи, заінтересованої у вчиненні акціо-
нерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, 
передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства» 
(далі — Закон): тов «ФІРМа «НовІ БУдІвелЬНІ МатеРІали»:

- ТОВ «ФІРМА «НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» — афілійована особа 
посадової особи ПАТ АКБ «АРКАДА» (Паливода Костянтин Віталійович Го-
лова Правління ПАТ АКБ «АРКАДА»);

- ТОВ «НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» — акціонер, який є афілійова-
ною особою акціонера ТОВ «КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА», який 
одноосібно володіє більше 25% акцій ПАТ АКБ «АРКАДА» (48,9334% );

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчинен-
ні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересо-
ваності, передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» (далі — Закон): Паливода Костянтин віталійович: 

- Паливода Костянтин Віталійович є членом виконавчого органу юридич-
ної особи, яка є стороною правочину, а саме — Головою Правління 
ПАТ АКБ «АРКАДА», і є афілійованою особою другої сторони правочину — 
ТОВ «НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ»; 

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчинен-
ні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересо-
ваності, передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» (далі — Закон): Кошубська — Маріот людмила Семенівна: 

- Кошубська — Маріот Людмила Семенівна є посадовою особою органу 
акціонерного товариства, яке є стороною правочину а саме — членом Спо-
стережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА», і є членом виконавчого органу юридич-
ної особи, яка є другою стороною правочину, а саме — директором акціоне-
ра ТОВ «НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ»;

ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом пра-
вочину, визначена відповідно до законодавства: 12 400 тисяч гривень (Два-
надцять мільйонів чотириста тисяч гривень 00 копійок);

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 3 591 026 тисяч гривень;

співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності (у відсотках): 0,3453%;

інші істотні умови правочину: покупець зобов’язаний не пізніше 25 листо-
пада 2016р. повністю сплатити загальну вартість заявлених акцій згідно 
умов розміщення акцій.

4. Предмет правочину: купівля акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО КО-
МЕРЦІЙНОГО БАНКУ «АРКАДА» в процесі приватного розміщення акцій 
ПАТ АКБ «АРКАДА» шістнадцятої емісії;

повне найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ юридичної 
особи, яка є стороною правочину: товаРиСтво З оБМежеНоЮ вІдПо-
вІдалЬНІСтЮ «доСлІджеННя та ІННоваЦІї», місцезнаходження: 
01601, м. Київ, вул. Печерський узвіз, 3, к. 702/1, код за ЄДРПОУ: 40071139;

інформація щодо юридичної особи, заінтересованої у вчиненні акціо-
нерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, 
передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства» 
(далі — Закон): тов «доСлІджеННя та ІННоваЦІї»:

- ТОВ «ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ» — афілійована особа посадової 
особи ПАТ АКБ «АРКАДА» (Паливода Костянтин Віталійович Голова Прав-
ління ПАТ АКБ «АРКАДА»);

- ТОВ «ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ» — акціонер, який є афілійова-
ною особою акціонера ТОВ «КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА», який 
одноосібно володіє більше 25% акцій ПАТ АКБ «АРКАДА» (48,9334% ); 

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчинен-
ні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересо-
ваності, передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні товари-

ПУБлiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво аКЦiоНеРНий КоМеРЦiйНий БаНК «аРКада»
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ства» (далі — Закон): Паливода Костянтин віталійович. 
- Паливода Костянтин Віталійович є членом виконавчого органу юридич-

ної особи, яка є стороною правочину, а саме — Головою Правління ПАТ АКБ 
«АРКАДА», і є афілійованою особою другої сторони правочину — ТОВ «ДО-
СЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ»; 

ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом пра-
вочину, визначена відповідно до законодавства: 9 999, 991 тисяч гривень 
(Дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто 
одна гривня 00 копійок);

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 3 591 026 тисяч гривень;

співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річ-

ної фінансової звітності (у відсотках): 0,2785 %;
інші істотні умови правочину: покупець зобов’язаний не пізніше 25 листо-

пада 2016р. повністю сплатити загальну вартість заявлених акцій згідно 
умов розміщення 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 Пат аКБ «аРКада» ____________ Паливода К.в. 
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.11.2016р. 
(дата)

ПовІдоМлеННя 
про виникнення особливої інформації  

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента — Публічне акціонерне товари-

ство «акціонерний комерційний банк «траст-капітал» 
2. Код за ЄДРПОУ — 26519933
3. Місцезнаходження — 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7 
4. Міжміський код, телефон та факс — (044)206-33-88, (044) 206-33-51
5. Електронна поштова адреса — mag@tc-bank.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації — http://www.tc-bank.com 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення — 
відомості про зміну складу посадових осіб

ІІ. текст повідомлення
Рiшення про призначення посадової особи емiтента прийнято рiшенням 

Наглядової ради вiд 23 листопада 2016 року (Протокол №2016-13). Поса-
дова особа Потапов Сергiй Олександрович (Посадова особа не надала 
згоди на розкриття її паспортних даних) призначен на посаду Члена 
Правлiння, Начальника служби внутрiшнього монiторингу. Часткою в ста-
тутному капiталi емiтента не володiє, не погашеної судимостi за корисливi 
та посадi злочини не має. Протягом останнiх п`яти рокiв особа обiймала 
посади: Член Правлiння-вiдповiдального працiвника за здiйснення 
фiнансового монiторингу в ПАТ»КЛАСИКБАНК»

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

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

2. голова Правління Пат «аКБ «траст-капітал»      Кравченко П.І. 

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «аКЦІоНеРНий КоМеРЦІйНий БаНК «тРаСт-КаПІтал»

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 

"Тисменицягаз"
2. Код за ЄДРПОУ 20538865
3. Місцезнаходження 77400 м.Тисмениця Вiсконта,3
4. Міжміський код, телефон та факс 0343621255 0343621455
5. Електронна поштова адреса oksana.monyuk@tsgas.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.tysgaz.pat.ua

7. Вид особливої інформації

ii. текст повідомлення
На засiданнi Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Тисменицягаз» 24.11.2016 року 

обрано Головою Ревiзiйної комiсiї члена Ревiзiйної комiсiї товариства — 
ОРАТРА IНВЕСМЕНТС ЛТД(ORATRA INVESTMENTS 
LTD),1763693(протокол №24/11-2016 вiд 24.11.2016 р.)

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 вiтюк василь васильович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.11.25
(дата)

ПУБлiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво
“тиСМеНиЦягаЗ”

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 товари-
ство по газопостачанню та 
газифiкацiї "Iвано-Франкiвськгаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03361046
3. Місцезнаходження 76010 Iвано-Франкiвськ 

вул. Ленкавського, 20
4. Міжміський код, телефон та факс 0342501622 0342501602
5. Електронна поштова адреса pat@ifgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

if.104.ua

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

ii. текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «IВАНО-
ФРАНКIВСЬКГАЗ» (ПРОТОКОЛ № 24/11-2016) Обрати Головою Ревiзiйної 
комiсiї Товариства — ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS 
LTD), 1763693.

Вiдповiдно до рiшення Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «IВАНО-
ФРАНКIВСЬКГАЗ» (ПРОТОКОЛ № 24/11-2016) Обрати секретарем 
Ревiзiйної комiсiї Товариства — АВЕЛIО ХОЛДIНГЗ ЛТД (AVELIO HOLDINGS 
LTD), 1763691

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 Шульга вiталiй анатолiйович
голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.11.24
(дата)

ПУБлiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво По гаЗоПоСтаЧаННЮ та гаЗиФiКаЦiї “iваНо-ФРаНКiвСЬКгаЗ”

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПовІдоМлеННя 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

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

СТВО «БАНК ФОРВАРД» 
2. Код за ЄДРПОУ: 34186061
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 105
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон: +38 (044) 390-88-11; 

факс: +38 (044) 390-88-11
5. Електронна поштова адреса: 0800300880@forward-bank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.forward-bank.com/about/
disclosure/

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: зміна 
складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Відповідно до Рішення Єдиного акціонера Публічного акціонерного то-

вариства «Банк Форвард» (надалі — Банк) від 22.11.2016 №4 Найджела 
Хокера (Nigel Hawker) припинено повноваження, члена Спостережної ради 
Банку з 22.11.2016.

Зміст рішення Єдиного акціонера Банку (Рішення Єдиного акціонера 
ПАТ «БАНК ФОРВАРД» № 4 вiд 22.11.2016 року):

- достроково, 22.11.2016, припинити повноваження члена Спостережної 
ради Банку Найджела Хокера (Nigel Hawker). Останнім днем повноважень 
Найджела Хокера (Nigel Hawker) вважати 22.11.2016 року.

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
Посада з якої звільнено особу — Член Спостережної ради;
Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. 
Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини — не має.
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:
- повноваження члена Спостережної ради Банку Найджела Хокера 

(Nigel Hawker) припинено відповідно до рішення Єдиного акціонера Банку.
Інформація щодо строку, протягом якого Найджел Хокер (Nigel Hawker) 

перебував на посаді — з 10.07.2015 року по 22.11.2016 року.
Відповідно до Рішення Єдиного акціонера Публiчного акцiонерного това-

риства «Банк Форвард» (надалi — Банк) від 22.11.2016 №4, Ісаковського Ар-
тема Георгійовича з 23.11.2016 обрано членом Спостережної ради Банку. 

Змiст Рішення Єдиного акціонера №4 вiд 22.11.2016: 
- обрати з 23.11.2016 членом Спостережної ради Банку Ісаковського Ар-

тема Георгійовича на строк до 09.07.2018 року (включно).
Iнформацiя про посадову особу: 
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано; 
Посада на яку призначено особу — Член Спостережної ради; Часткою 

у статутному капiталi емітента не володає.
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:
Ісаковського Артема Георгійовича з 23.11.2016 обрано членом 

Спостережної ради Банку вiдповiдно до Рішення Єдиного акціонера Банку 
від 22.11.2016 №4.

Iнформацiя про наявність у посадової особи емітента непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини — не має. 

Iнформацiя щодо строку, на який призначено (обрано) особу, iншi по-
сади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: 

Ісаковського Артема Георгійовича з 23.11.2016 обрано членом Спостережної 
ради Банку на строк з 23.11.2016 до 09.07.2018 року (включно). 

Попередні посади: 
АТ «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» (Російська Федерація)
28.09.2016 по теперішній час — радник Апарату Голови Правління; 
01.11.2015 — 16.04.2016 — директор Московського регіонального цен-

тру;
01.10.2011 — 01.11.2015 — Управляючий Дирекції Україна;
01.04.2008 — 01.10.2011 — Управляючий Дирекції Україна, Департа-

менту регіонального розвитку.

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

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

голова Правління
Пат «БаНК ФоРваРд» __________________  а.в. Кисельов

м. п.                23 листопада 2016 року

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «БаНК ФоРваРд» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБлiЧНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво «СУМСЬКе МаШиНоБУдiвНе 
НаУКово-виРоБНиЧе оБ'єдНаННя»

2. Код за ЄДРПОУ: 05747991; 3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, 
вул. Горького, 58; 4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93;  
5. Електронна поштова адреса: snpo@frunze.com.ua; 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: www.frunze.com.ua.

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

ii. текст повідомлення
Згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ «Сумське НВО» (далі — Товари-

ство) від 23.11.2016 р., протокол №23/11-2016, обрано Головою Наглядової ради 
Товариства — Овденко Галину Володимирівну — представника акціонера — 
компанії «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) 
(фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Посадо-

ва особа володіє 0,0000014% акцій у статутному капіталі Товариства. Посадова 
особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Поперед-
ня посада — ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», фахівець відділу контролю та вну-
трішнього аудиту. Термін повноважень — до обрання нового складу Наглядової 
ради, заміни представника або переобрання за рішенням Наглядової ради.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 23.11.2016р., протокол 
№23/11-2016, обрано Секретарем Наглядової ради Товариства — Пертіна 
Олексія Володимировича — представника акціонера — компанії «СТРЕМВОЛ 
ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) (фізична особа не на-
дала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Посадова особа не володіє 
акціями Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини. Попередня посада — Генеральний директор ПрАТ 
«СМАРТ-ХОЛДІНГ». Термін повноважень — до обрання нового складу Наглядо-
вої ради, заміни представника або переобрання за рішенням Наглядової ради.

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

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

генеральний директор Цимбал о.Ю.,  24.11.2016 р. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ: 00130760
3. Місцезнаходження: 58000, м. Чернiвцi, Прутська, 23-а
4. Міжміський код, телефон та факс: (0372)524-245; (0372)584-920 

(0372)584-996
5. Електронна поштова адреса: kanc@obl.cv.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://oblenergo.cv.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
Згiдно рiшення Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЕК «ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО» 

(Протокол вiд 24.11.2016 року) припинено достроково з 24 листопада 2016 

року повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства — Плаксiна Дмитра 
Вiкторовича за власним бажанням. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та 
ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.) посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї 
щодо даних паспорта. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Термiн перебування на посадi — з 
12.04.2016 року. Частка, якою володiє дана особа в статутному капiталi 
емiтента, складає 0%. Станом на момент розкриття даної iнформацiї нiкого 
не призначено на посаду замiсть особи, повноваження якої припинено. 

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

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

голова Правлiння лозовський олександр анатолiйович, 
25.11.2016 р. 

ПУБлiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво
«еНеРгоПоСтаЧалЬНа КоМПаНiя «ЧеРНiвЦiоБлеНеРго»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №227, 28 листопада 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

12

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: 
03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.vidomosti.com.ua
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 16237
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
25.11.2016 р. 

Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
по газопостачанню та газифіка-
ції ПАТ "Вінницягаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03338649
3. Місцезнаходження 21012 м.Вінниця пров.Костя 

Широцького ,24
4. Міжміський код, телефон та факс 0432278092 0432278092
5. Електронна поштова адреса office@vngas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

vn.104.ua

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

ii. текст повідомлення
24 листопада 2016 р. обрано Голову Ревізійної комісії Товариства — ОРА-

ТРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD), код ЕДРПОУ 1763693. 
Особа володіє 1 акцією, що складає 0,000019 % статутного капіталу емітента; 
розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емі-
тента в грошовому вираженні становить 0,50 грн.; строк ,на який призначено 
особу : 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має. Орган, що прийняв рішення про обрання: Ревізійна комісія Товариства , 
причина прийняття цього рішення: обрання; підстави:протокол №24/11-2016 
засідання Ревізійної комісії ПАТ «Вінницягаз»від 24 листопада 2016 р.

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 Кривак олександр андрійович
голова правління 
Пат "вінницягаз"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.11.25
(дата)

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво По гаЗоПоСтаЧаННЮ та гаЗиФІКаЦІї Пат “вІННиЦягаЗ”

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ» 10
2. ПАТ АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “АРКАДА” 9
3. ПАТ БАНК ФОРВАРД 11
4. ПАТ ДНІПРОГАЗ 5
5. ПАТ ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 7
6. ПАТ ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 4
7. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 11
8. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ» 7
9. ПАТ КИЇВОБЛЕНЕРГО 4

10. ПРАТ КОМБІКОРМ 5
11. ПРАТ ПЕНТОПАК 4
12. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ВІННИЦЯГАЗ» 12
13. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ» 4
14. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» 10
15. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «МИКОЛАЇВГАЗ» 8
16. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «РІВНЕГАЗ» 6
17. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «РІВНЕОБЛГАЗ» 6
18. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» 5
19. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» 5
20. ПРАТ ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ»
6

21. ПРАТ ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ»

6

22. ПАТ СТРОММЕЛІОРМАШ 3
23. ПАТ СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 11
24. ПАТ ТИСМЕНИЦЯГАЗ 10
25. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3 8
26. ВАТ ЧОРТКІВСЬКИЙ ЗАВОД «АГРОМАШ» 7


