
Повідомлення 
про оприлюднення проекту
нормативно-правового акта

Проект рішення Комісії «Про затвердження Змін до 
Положення щодо пруденційних нормативів професійної 
діяльності на фондовому ринку та вимог до системи 
управління ризиками» (далі – проект Змін до Положен-
ня) розроблений відповідно до частини третьої статті 27 
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», 
пунктів 375, 38 частини другої статті 7, пунктів 2, 13 стат-
ті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів в Україні».

Зазначеним проектом рішення вносяться зміни до По-
ложення щодо пруденційних нормативів професійної ді-
яльності на фондовому ринку та вимог до системи управ-
ління ризиками, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 жовтня 
2015 року № 1597, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756 (далі – 
Положення № 1597).

Проектом Змін до Положення передбачено:
вилучення з переліку активів, зважених за ступенем 

ризику, що використовуються при розрахунку нормати-
вів адекватності регулятивного капіталу та капіталу пер-
шого рівня, активів, які вираховуються з капіталу при 
розрахунку розміру регулятивного капіталу, для уник-

нення подвійного пруденційного оцінювання певних груп 
активів;

запровадження визначення вимог до капіталу для по-
криття операційного ризику для всіх торговців цінними 
паперами;

запровадження визначення адекватності регулятив-
ного капіталу та адекватності капіталу першого рівня з 
урахуванням, крім вимоги до капіталу під кредитний 
ризик, також вимоги до капіталу під операційний ри-
зик;

впровадження розрахунку торговцями цінними папе-
рами нового пруденційного показника – нормативу кон-
центрації кредитного ризику щодо кожного контрагента 
(крім фондової біржі, особи, що провадить клірингову ді-
яльність, та Розрахункового центру).

Також проектом рішення передбачені деякі уточнення 
окремих норм Положення № 1597.

Пропозиції та зауваження до проекту вказаного 
нормативно-правового акту надсилаються поштою на 
адресу Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку: 01010, м. Київ – 601, вул. Московська, 8, де-
партамент систематизації та аналізу фінансової звіт-
ності учасників ринку капіталу, та пруденційного 
нагляду. 

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку – http://www.nssmc.gov.ua/ .
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Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань, 
становить 10 робочих днів з дня, наступного за днем 
оприлюднення цього проекту.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

Повідомлення
про оприлюднення проекту рішення 

національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про внесення зміни до 
пункту 7 Порядку реєстрації випуску акцій 
акціонерних товариств, що створюються у 

процесі приватизації та корпоратизації»
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 7, пунк-

ту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з необ-
хідністю удосконалення Порядку реєстрації випуску 
акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі 
приватизації та корпоратизації, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 26 лютого 2013 року № 248, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 21 березня 2013 року за 
№ 461/22993 (зі змінами), рішенням НКЦПФР від 
07.09.2017 № 679 схвалено проект рішення НКЦПФР 
«Про внесення зміни до пункту 7 Порядку реєстрації ви-
пуску акцій акціонерних товариств, що створюються у 
процесі приватизації та корпоратизації», яким пропону-
ється змінити вимоги щодо оформлення фінансової 
звітності, що подається у складі документів для реє-
страції випуску акцій.

Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надси-
латися за адресами:

Національній комісії з цінних паперів та фондового 
ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 
(департамент корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів) та e-mail: nina.myroniuk@nssmc.gov.ua.

Проект та аналіз регуляторного впливу Проекту опри-
люднюється на офіційному веб-сайті НКЦПФР – http://
www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
становить 10 робочих днів з дня, наступного за днем 
оприлюднення Проекту. 

Голова Комісії  Т. Хромаєв

інформаційні Повідомлення Та 
новини нКцПфр

нКцПфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 № 1843 (зі змінами) та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до докумен-
тів, наданих ПАТ «Укрпостачбуд», код за ЄДРПОУ: 

21475888, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 67-Б, 
на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з пере-
творенням акціонерного товариства, скасовано реєстра-
цію випуску акцій ПаТ «Укрпостачбуд». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ПАТ «Укрпостачбуд» від 
10 червня 2010 року № 146/10/1/10, видане Територіаль-
ним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку в м. Києві та Київській області, анульо-
вано – розпорядження № 317-Кф-С-а від 14 вересня 
2017 року. 

* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 № 1843 зі змінами, та на 
підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), 
відповідно до документів, наданих ПрАТ «УНІВЕРСАЛ» 
(62416, Харківська область, Харківський район, смт Пі-
сочин, вул. Заводська/Чапаєва, 18/86, код за ЄДРПОУ: 
21246490) на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, ска-
совано реєстрацію випуску акцій ПраТ «УніверСал». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «УНІВЕР-
САЛ» від 07 грудня 2010 року № 1160/1/10, видане Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження № 318-Кф-С-а від 14 ве-
ресня 2017 року.

* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 № 1843 (зі змінами), та на підставі 
п. 3 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), та відповід-
но до документів, наданих ліквідатором ПАТ «Інвест – 
Клімат» (04119, м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 15, код за 
ЄДРПОУ: 31957561) на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію ви-
пуску акцій ПаТ «інвест – Клімат». Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій ПАТ «Інвест – Клімат» від 24 квітня 
2008 року № 165/1/08, видане 28.04.2014 року (дата ви-
дачі дубліката - 10.11.2015) Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 319-Кф-С-а від 14 вересня 2017 року. 

* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 № 1843 (зі змінами), та на підставі 
п. 8 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
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них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань у формі Витягу від 11.09.2017 року № 1003002364 
про внесення 29.08.2017 року запису про початок про-
цесу проведення спрощеної процедури державної реє-
страції припинення АТВТ «Елком» шляхом ліквідації та 
Повідомлення щодо проведення спрощеної процедури 
державної реєстрації припинення юридичної особи шля-
хом її ліквідації від 29.08.2017 Вих. № 1122/64.1-в/5 
(вх. № 25381/12 від 31.08.2017 року), скасовано реєстра-
цію випуску акцій аТвТ «елком» (код за ЄдрПоУ: 
13656050). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій АТВТ 
«Елком» (код за ЄДРПОУ: 13656050) від 21.07.1998 року 
№ 46/09/1/98, видане Івано-Франківським територіаль-
ним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 316-Кф-С-а від 12 вересня 2017 року. 

14.09.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцПфр обов’язкове.

інформація  
Про робоТУ деПарТаменТУ нКцПфр  

У СХідномУ реГіоні 
 з 01.09.2017 року по 14.09.2017 року

Протягом звітного періоду тривають планові перевірки 
ТОВ «Порто Дел Марк», ТОВ «ФК Оберіг» та розпочато 

проведення позапланової перевірки ТОВ КУА «Інвести-
ційні проекти».

Опрацьовано 42 особливі інформації 11 річних звітів 
емітентів та 1 квартальний звіт.

Видано дублікат свідоцтва про реєстрацію випуску 
цінних пеперів у зв’язку із втратою оригіналу:

- ПрАТ «Містобудівник-Дніпро»;
замінено свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у 

зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства із публіч-
ного на приватне:

- ПрАТ «Дослідний електромонтажний завод»,
- ПрАТ «Насінневе»,
- ПрАТ «Племінний завод «Червоний велетень»,
- ПраТ «Електропобутприлад».
На запити державних реєстраторів надано 98 довідок 

про відсутність не скасованих випусків цінних паперів у 
юридичних осіб, у відношенні яких розпочато спрощену 
процедуру ліквідації; на запити ліквідаторів юридичних 
осіб надано 7 довідок про відсутність не скасованих ви-
пусків цінних паперів; підготовлено 13 відповідей на за-
пити арбітражних керуючих щодо цінних паперів у влас-
ності юридичних осіб.

З 12 вересня 2017 року за участі фахівців Департа-
менту Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку у Східному регіоні розпочато проведення 
семінарів-навчань для професійних учасників фондово-
го ринку на базі Харківського центру науково-технічної та 
економічної інформації.

За звітний період надано 7 відповідей на письмові 
звернення юридичних та фізичних осіб.

Протягом звітного періоду надавалися консультації 
щодо отримання дивідендів, діяльності зберігачів, тор-
говців цінними паперами, фінансових посередників 
тощо.

До уваги акціонерів

ПУбліЧноГо аКціонерноГо 
ТовариСТва «ЗаПоріЗЬКий Завод 

надПоТУЖниХ ТранСформаТорів», 
місцезнаходження: 69124, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Ви-

пробувачів, 2, код за ЄДРПОУ 13604509
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗА-

ПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" повідомляє, 
що на вимогу акціонера Товариства, у відповідності із статтею 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства», проект порядку денного 
(перелік питань, що планується винести на голосування) позачергових 
Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27.09.2017, 
доповнюється новим питанням наступного змісту:

13) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину.

наглядова рада ПаТ «СУПер»

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГІЯ» (надалі – «Товари-
ство») код за ЄДРПОУ: 13699556, повідомляє, що позачергові загальні 
збори акціонерів Товариства відбудуться 2 жовтня 2017 року о 14 годині 
00 хвилин за адресою: Київська область, м. обухів, вул. Промислова, 
будинок 1 (актова зала).

Реєстрація учасників позачергових загальних зборів буде проводитись 
з 13 години 30 хвилин до 14 години 00 хвилин за адресою: Київська область, 
м. Обухів, вул. Промислова, будинок 1 (актова зала). Для реєстрації та 
участі в позачергових загальних зборах необхідно мати: акціонерам – пас-
порт, для представників акціонерів - паспорт та належним чином оформле-
ну довіреність.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах станом на 24 годину 00 хвилин 26 вересня 2017 
року.

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: 

Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів То-
вариства.

Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значних право-
чинів (попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) Головою 
Правління в період з 02.10.2017 року по 27.04.2018 року (включно), характер 
яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства (в тому 
числі договори на постачання природного газу), ринкова вартість майна, робіт 
або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 % вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 

 Із документами, пов’язаними з порядком денним позачергових загальних 
зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою: Київська 
область, м. Обухів, вул. Промислова, будинок 1, кабінет Головного бухгал-
тера ПрАТ «Енергія» в робочі години з 8.00 по 17.00, тел. (04572)72-180 – 
Іноземцева Ірина Миколаївна.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до по-
рядку денного, розміщена на веб-сайті ПрАТ «Енергія»: www.energiya.kiev.ua 

Правління ПраТ «енергія»

ПриваТне аКціонерне ТовариСТво «енерГія»
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ПУбліЧне аКціонерне ТовариСТво «ГреТа»
/код ЄДРПОУ 00153488/

Повідомлення  
про позачергові загальні збори акціонерів

2 листопада 2017 року об 11.00 годині відбудуться позачергові за-
гальні збори акціонерів за адресою місцезнаходження підприємства: доне-
цька обл., м.дружківка, вул.Чайковського, 1, актовий зал, 8-й поверх. 

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися 02.11.2017 р. 
з 09.00 до 10.45 год. Перелік акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, складається на 24.00 годину 27.10.2017 р.

ПроеКТ ПорядКУ денноГо :
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів 

Товариства.
4. Зміна типу та найменування Товариства з Публічного акціонерного 

товариства «ГРЕТА» на Приватне акціонерне товариство «ГРЕТА».
5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвер-

дження його в новій редакції. Призначення уповноваженої особи на під-
писання нової редакції Статуту і на здійснення дій з державної реєстрації 
Статуту.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що 
засвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт і дові-
реність, оформлену згідно з чинним законодавством. 

Акціонери можуть ознайомитися з документами щодо питань проекту 
порядку денного позачергових загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 
15.00 год. у приміщенні приймальної кімнати за адресою: Донецька область, 
м. Дружківка, вул.Чайковського, 1, АПК заводу, 5-й поверх, каб. 512, 
тел. (06267) 5-40-10. Відповідальною особою за порядком ознайомлення 
акціонерів з документами є Приходько Ю.М.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.greta.donetsk.ua

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

найменування показника Період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 294729 282779
Основні засоби 137878 138957
Довгострокові фінансові інвестиції 4842 3848
Запаси 36635 41772
Сумарна дебіторська заборгованість 79945 59034
Грошові кошти та їх еквіваленти 2517 8260
Нерозподілений прибуток 103419 100152
Власний капітал 109916 106649
Статутний капітал 5198 5198
Довгострокові зобов’язання 157640 155525
Поточні зобов’язання 27173 20605
Чистий прибуток (збиток) 3267 (15736)
Середньорічна кількість акцій /шт./ 519767808 519767808
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду /шт./ 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду /осіб/ 346 342
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Генеральний директор ПаТ «ГреТа»  в.З.аннєнков

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС».

 2. Код за ЄДРПОУ: 32638319.
 3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72.
 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 206-84-30.
 5. Електронна поштова адреса: o.komirny@unives.com.ua 
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://unives.com.ua/ukr/about/Corp_
ubr/ 

 7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: рішення 
емітента про утворення, припинення його філій, представництв.

II. Текст повідомлення
 13.09.2017 року Наглядовою радою ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» (далі по тек-

сту – «Товариство») (Протокол № 254 від 13.09.2017 року) було прийнято 
наступне рішення: 

 - створити з 13.09.2017 року відокремлений підрозділ «Волинське регі-
ональне управління ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» з місцезнаходженням: 43025, 
м. Луцьк, вул. Франка, 44. Причина прийняття такого рішення - необхідність 
розширення сфери діяльності Товариства по наданню страхових послуг в 
регіонах України. Функції, які буде виконувати Волинське регіональне управ-
ління Товариства – надання страхових послуг поза місцезнаходженням 
Товариства.

3. Підписи
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 Спренгель а.С. 15.09.2017 
року.

ПриваТне аКціонерне ТовариСТво «СТраХова КомПанія «ЮнівеС»

До уваги акціонерів

ПУбліЧноГо аКціонерноГо 
ТовариСТва 

«ЗаПоріЖТранСформаТор»
місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпров-

ське шосе, 3, код ЄДРПОУ 00213428
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР" повідомляє, що на вимогу акціонера 
Товариства, у відповідності із статтею 38 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», проект порядку денного (перелік питань, що пла-
нується винести на голосування) Загальних зборів акціонерів Товари-
ства, які відбудуться 28.09.2017, доповнюється новим питанням 
наступного змісту:

13) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину.

наглядова рада ПаТ «ЗТр»

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

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

1. Повне найменування емітента: ПриваТне аКціонерне 
ТовариСТво «міСЬКі інвеСТиціЇ»

2. Код за ЄДРПОУ: 32587736
3. Місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липків-

ського, 45
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-41-01, (044) 585-41-01
5. Електронна поштова адреса: misk_invest@security-cb.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: misinvest.com.ua
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення 

08.09.2017 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «МІСЬ-
КІ ІНВЕСТИЦІЇ» прийняте рішення попередньо надати згоду на вчинення Това-
риством значного правочину щодо укладення договору кредиту (Генеральної 
кредитної угоди або відновлювальної кредитної лінії) між ПрАТ «МІСЬКІ ІНВЕС-
ТИЦІЇ» та ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352) за наступними 
параметрами: сума кредиту: 250250 тис.грн., строк: 1,5 місяця; цільове призна-
чення: поповнення обігових коштів; графік погашення/зниження ліміту креди-
тування: відсотки щомісячно, тіло в кінці строку. Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності: 467360 тис.грн. Співвідношення 
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 53,54%. Загальна кількість 
голосуючих акцій: 249806950 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах: 198476624 штук. Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення: 198476624 штук. Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 (нуль) штук. 

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 Г.А.Нагаєвська 

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 08.09.2017 р.

(дата) 
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС».

 2. Код за ЄДРПОУ: 32638319.
 3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72.
 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 206-84-30.
 5. Електронна поштова адреса: o.komirny@unives.com.ua 
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://unives.com.ua/ukr/about/Corp_
ubr/ 

7. Вид особливої інформації: рішення про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

2. Текст повідомлення 
13.09.2017 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства 

«Страхова компанія «ЮНІВЕС» (далі по тексту – «Товариство») прийнято 
рішення (Протокол № 253 від 13.09.2017 року) про надання згоди на вчи-
нення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. Сума коштів, 
що є предметом правочину, становить 5 000 000,00 гривень. Вартість акти-
вів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 
31.12.2016 року) становить 152 173 000,00 гривень. Співвідношення рин-
кової вартості коштів, що є предметом правочину, до вартості активів То-

вариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 
3,28573%. 

У зв’язку з тим, що Статутом Товариства не передбаченого нічого іншо-
го, керуючись вимогами підпункту 3 пункту 5 Глави 1 Розділу ІІІ «Положення 
про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішен-
ням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року, істотні умови зазначеного вище 
правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, не розкриваються. 
N 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що 
є предме-

том 
правочину 
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової 
вартості майна або послуг, 
що є предметом правочину, 
до вартості активів емітента 
за даними останньої річної 

фінансової звітності (у 
відсотках)

1 2 3 4 5
1 13.09.2017 5 000,00 152 173,00 3,28573%

3. Підписи
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 Спренгель а.С. 15.09.2017 
року.

ПриваТне аКціонерне ТовариСТво «СТраХова КомПанія «ЮнівеС»

Повідомлення
Про Проведення  

ПоЗаЧерГовиХ ЗаГалЬниХ Зборів УЧаСниКів
ТовариСТва З додаТКовоЮ відПовідалЬніСТЮ  

"ренійСЬКий елеваТор"
«17» жовтня 2017 року о 07 г. 30 хв. за адресою: Україна, одеська 

область, ренійський район, місто рені, вулиця 28 Червня, буд. 278 
(другий поверх адміністративної будівлі, кабінет директора № бн), 
відбудуться чергові Загальні збори Учасників ТДВ «РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВА-
ТОР».

 Реєстрація учасників відбудеться «17» жовтня 2017 року з 07 г. 10 хв. 
до 07 г. 25 хв. 

Перелік питань,  
що виносяться на голосування:

1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення з питань порядку (ре-
гламенту) про ведення Загальних зборів Учасників Товариства.

2. Вибори голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Схвалення та затвердження всіх рішень засідань наглядової ради 

Товариства, які було проведено в 2015-2017 роках.
4. Схвалення та затвердження всіх, без винятку, рішень загальних зборів 

Товариства, які було проведено в 2015-2017 роках.
5. Схвалення та затвердження, відповідних договорів купівлі-продажу 

корпоративних прав, які було укладено Товариством, та ТОВ «ПВДТРЕЙД», 
на протязі 2016-2017 років.

6. Про вихід (виключення) деяких учасників Товариства зі складу учас-
ників Товариства, та порядок придбання належних їм на праві власності 
часток у Статутному капіталі Товариства, самим Товариством

7. Про перерозподіл часток учасників у Статутному капіталі Товари-
ства.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження його в новій 
редакції, та визначення уповноважених осіб для підписання та державної 
реєстрації Статуту Товариства.

Для участі в чергових Загальних зборах учасників ТДВ «РЕНІЙСЬКИЙ 
ЕЛЕВАТОР» учасникам необхідно мати при собі :

− документ, що засвідчує особу учасника чи його представника;
− довіреність на право участі в Загальних зборах учасників (для пред-

ставників юридичних та фізичних осіб), оформлену згідно чинного законо-
давства України.

 Ознайомитись з проектами документів та рішень можливо за адресою: 
68800, Україна, Одеська область, Ренійський район, місто Рені, вулиця 
28 Червня, буд. 278, щоденно, крім суботи, неділі, святкових та неробочих 
днів з 10.00 до 17.00 годин за попередньої домовленості.

директор
Тдв «ренійСЬКий елеваТор»  Колійчук Сергій Петрович

ТовариСТво З додаТКовоЮ відПовідалЬніСТЮ  
«ренійСЬКий елеваТор»

до уваги акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «дніпровуд»!

Повідомляємо про скликання позачергових загальних зборів акціоне-
рів ПрАТ «Дніпровуд», які відбудуться 04 жовтня 2017 року об 12 годині 
00 хвилин за адресою: Житомирська область, місто бердичів, вул. Піонт-
ковського, 2-а, офіс № 1. 

Реєстрація акціонерів для участі у зборах починається в день проведен-
ня зборів об 11-й годині 00 хвилин, та закінчується о 11-й годині 50 хвилин 
за місцем проведення позачергових загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 
29 вересня 2017 року.

Порядок денний  
(перелік питань, винесених на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинен-
ня їх повноважень.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, 
затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

3. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, а 
саме про укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИ-
СТВОМ «ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (АТ «УКРЕКСІМБАНК») 
кредитного договору, а також договорів іпотеки та застави (в забезпечення 
виконання Товариством грошових зобов’язань за кредитним договором); 

визначення основних істотних умов, на яких вищезазначені договори можуть 
бути укладені. 

4. Надання повноважен посадовим особам Товариства на укладення від 
імені Товариства із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (АТ «УКРЕКСІМБАНК») кре-
дитного договору, а також договорів іпотеки та застави.

Із матеріалами, пов’язаними із проведенням позачергових Загальних 
зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товари-
ства: Житомирська область, місто Бердичів, вул. Піонтковського, 2-А в 
робочий час, із 09.00 до 17.00 години кожного робочого дня. У день про-
ведення чергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитись із 
документами також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів із документами –Тарасюк Анна Іванівна, 
секретар. 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати при собі паспорт, пред-
ставникам акціонерів та юридичним особам – паспорт та доручення (дові-
реність), оформлене згідно чинним законодавством.

Адреса власного веб-сайту ПрАТ «Дніпровуд», на якому розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: http://www.dniprowood.com/

Телефон для довідок: (04143) 4 53 42
наглядова рада ПраТ «дніпровуд»

ПриваТне аКціонерне ТовариСТво  
«дніПровУд»
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Приватне акціонерне товариство «Заір» 
(код ЄДРПОУ 21626715, адреса місцезнаходження: Київська обл., 

Києво-Святошинський р-н, с.Горенка, вул. Садова, 24) повідомляє про 
проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
4 жовтня 2017 року за адресою: Київська обл., Києво-Святошинсь-
кий р-н, с.Горенка, вул. Садова, 24, каб.№1-кімната переговорів. 
Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться з 10.00 до 10.20 в 
день проведення та за місцем проведення зборів. Початок зборів о 
10.30. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах, 28 вересня 2017 року. Позачергові загальні збори акціонерів 
скликаються в порядку, встановленому ч. 5 ст. 47 Закону України «Про 
акціонерні товариства». 

Проект Порядку денного  
(переліку питань, які виносяться на голосування):

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прий-
няття рішення про припинення їх повноважень. 

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на за-

гальних зборах акціонерів.
4. Про припинення ПрАТ «ЗАІР», шляхом перетворення-реорганізації 

в товариство з обмеженою відповідальністю.
5. Обрання Голови та членів комісії з припинення товариства, шляхом 

його перетворення.

6. Затвердження плану перетворення товариства, визначення порядку 
та умов перетворення-реорганізації.

7. Затвердження порядку та умов обміну акцій акціонерного товариства 
на частки у статутному капіталі товариства, що створюється. 

8. Затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів у відповід-
ності до умов проведення перетворення-реорганізації.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріала-
ми щодо підготовки до позачергових загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна 
ознайомиться за місцезнаходженням товариства: Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, с.Горенка, вул. Садова, 24, каб.№1-кімната пере-
говорів, у робочі дні ( з понеділка по четвер) з 08.00 до 13.00. та вдень 
проведення зборів за місцем проведення зборів у посадової особи – 
голови правління Луцюка В.В. 

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того – довіреність, оформ-
лену та посвідчену у встановленому законодавством порядку.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: www.pratzair.in.ua. 

Довідки за телефоном (044) 331-90-75 
наглядова рада Товариства 

ПриваТне аКціонерне ТовариСТво «Заір» 

Приватне акціонерне товариство «Сплави України» 
(код ЄДРПОУ 30555126, адреса місцезнаходження: Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, с.Горенка, вул. Садова, 24) повідомляє про проведення 
позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 4 жовтня 2017 
року за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Горенка, 
вул. Садова, 24, каб.№1-кімната переговорів. Реєстрація акціонерів (їх 
представників) відбудеться з 12.00 до 12.20 в день проведення та за місцем 
проведення зборів. Початок зборів о 12.30. Дата складання переліку акці-
онерів, які мають право на участь у зборах, 28 вересня 2017 року. Поза-
чергові загальні збори акціонерів скликаються в порядку, встановленому 
ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства». 

Проект Порядку денного  
(переліку питань, які виносяться на голосування):

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прий-
няття рішення про припинення їх повноважень. 

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загаль-

них зборах акціонерів.
4. Про припинення ПрАТ «Сплави України», шляхом перетворення-

реорганізації в товариство з обмеженою відповідальністю.
5. Обрання Голови та членів комісії з припинення товариства, шляхом 

його перетворення.

6. Затвердження плану перетворення товариства, визначення порядку 
та умов перетворення-реорганізації.

7. Затвердження порядку та умов обміну акцій акціонерного товариства 
на частки у статутному капіталі товариства, що створюється. 

8. Затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів у відповід-
ності до умов проведення перетворення-реорганізації.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріалами щодо 
підготовки до позачергових загальних зборів та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомиться за місце-
знаходженням товариства: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Горен-
ка, вул. Садова, 24, каб.№1 кімната переговорів, у робочі дні ( з понеділка по 
четвер) з 08.00 до 13.00. та вдень проведення зборів за місцем проведення 
зборів у посадової особи – генерального директора Федорова В.П 

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того – довіреність, оформ-
лену та посвідчену у встановленому законодавством порядку.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  
www.Splavjukrainy.in.ua. 

Довідки за телефоном (044) 331-90-75 
наглядова рада Товариства 

ПриваТне аКціонерне ТовариСТво  
«СПлави УКраЇни» 

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента  

(інформації про іпотечні цінні папери,  
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
ПриваТне аКціонерне ТовариСТво «абС-УКр»

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

СТВО «АБС-УКР»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне това-

риство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24720911
1.4. Місцезнаходження емітента: 04050, м.Київ, вул. Глибочицька, 

буд.32-В
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 486-54-90
1.6. Електронна поштова адреса емітента: abs-ukr@security-cb.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.absu.com.ua 
1.8. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів
2. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-
чину – 08.09.2017р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення – позачергові за-
гальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АБС-УКР» 
(Протокол б/н від 08.09.2017р.). Предмет правочину – забезпечення вико-
нання зобов’язань ПрАТ «МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 32587736, 
надалі - Позичальник) за відповідним кредитним договором, що буде укла-
дений Позичальником з ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), 
шляхом надання поруки та передачі в заставу Банку майна Товариства на 
суму не більш ніж 262762500грн. Вартість активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності на 31.12.2016р.– 143226 тис.грн. Співвідно-
шення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
на 31.12.2016р. – 183,46%. Загальна кількість голосуючих акцій: 4000000  шт. 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 
4000000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийнят-
тя рішення: 4000000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«проти» прийняття рішення: 0 (нуль) штук.

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

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

Генеральний директор Сарахман о.і.
08.09.2017 р.

 (дата)

ПриваТне аКціонерне ТовариСТво  
«абС-УКр»
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Повідомлення  
про реалізацію переважного права акціонера-власника простих 

акцій аТ «ТаСКомбанК»  
(далі також – Банк) на придбання акцій, що пропонуються 

до розміщення 
Відповідно до Протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМ-

БАНК» (без номера) від 23 червня 2017 року прийнято рішення про збіль-
шення розміру статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» на загальну суму 
250 000 030,00 (Двісті п’ятдесят мільйонів тридцять) гривень шляхом 
збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок до-
даткових внесків та здійснення закритого (приватного) розміщення акцій 
АТ «ТАСКОМБАНК».

Найменування та місцезнаходження АТ «ТАСКОМБАНК», номер теле-
фону, електронна пошта:

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАС-
КОМБАНК».

Скорочене найменування: АТ «ТАСКОМБАНК».
Місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 

буд. 30.
Телефон: (44) 393-25-55.
Електронна пошта: a.karelin@tascombank.com.ua 
розмір статутного капіталу аТ «ТаСКомбанК»: 608 000 050 (Шістсот 

вісім мільйонів п’ятдесят) гривень.
Загальна кількість акцій, що пропонуються до розміщення, номінальна 

вартість однієї акції, форма існування акцій, що плануються до розміщен-
ня:

Пропонуються до розміщення 3 571 429 (Три мільйони п’ятсот сімдесят 
одна тисяча чотириста двадцять дев’ять) штук простих іменних акцій 
у бездокументарної форми існування, номінальною вартістю 70,00 (Сім-
десят) гривень кожна. Привілейовані акції до розміщення не пропонують-
ся.

Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення:
250 000 030,00 (Двісті п’ятдесят мільйонів тридцять) гривень.
Ціна розміщення акцій, що плануються до розміщення:
Акції розміщуються за ціною 70,00 грн. (сімдесят гривень 00 копійок), 

що дорівнює номінальній вартості та є вищою за ринкову вартість акції.
Строк та порядок реалізації переважного права акціонера на прид-

бання акцій щодо яких прийнято рішення про розміщення, правила ви-
значення кількості акцій, на придбання яких акціонер має переважне пра-
во:

Переважне право на придбання простих іменних акцій додаткової 
емісії реалізують акціонери, які є власниками простих іменних акцій Бан-
ку станом на 23 червня 2017 року – дата прийняття рішення про збільшен-
ня статутного капіталу шляхом приватного розміщення простих іменних 
акцій.

Кількість розміщуваних простих акцій, на придбання якої акціонер має 
переважне право, розраховується пропорційно частці належних акціоне-
ру простих акцій станом на 23 червня 2017 року у загальній кількості 
простих акцій.

Реалізація переважного права акціонерів на придбання акцій додатко-
вого випуску, що розміщується, здійснюється шляхом:

– подання акціонерами в строк з 25 вересня 2017 року по 13 жовтня 
2017 року включно заяви на придбання акцій. У заяві акціонери Банку 
повинні зазначити: прізвище, ім’я, по-батькові, адресу реєстрації та про-
живання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (іден-
тифікаційний номер), кількість цінних паперів, які вони мають намір при-
дбати;

– перерахування в строк з 25 вересня 2017 року по 13 жовтня 2017 року 
включно на користь Банку грошових коштів в повній сумі, що дорівнює 
вартості акцій, щодо яких акціонерами подано заяву на придбання.

Акціонер, який має наміри реалізувати своє переважне право, подає 

відповідну заяву протягом встановленого терміну в робочі дні, в межах 
робочого часу Банку, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Симона Петлю-
ри, 30, АТ «ТАСКОМБАНК».

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, повинні 
надати разом із заявою документи і відомості, визначені Положенням про 
порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених під-
розділів, затвердженим постановою Правління Національного банку Укра-
їни від 08.09.2011 р. № 306, що підтверджують наявність у них власних 
коштів у заявленому розмірі.

У разі, якщо акціонер протягом встановленого строку не надав заяву, 
вважається, що акціонер відмовляється від використання свого переваж-
ного права на придбання акцій.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право та подав 
заяву, в строк з 25 вересня 2017 року по 13 жовтня 2017 року включно 
здійснює перерахування грошових коштів на користь Банку грошових 
коштів в повній сумі, що дорівнює вартості акцій, щодо яких акціонерами 
подано заяву на придбання.

У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав заяву, але 
не перерахував кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбава-
ється, на відповідний рахунок, вважається, що акціонер відмовився від 
свого переважного права на придбання акцій.

Оплата акцій, що придбаваються в порядку реалізації акціонерами 
свого переважного права на придбання акцій, здійснюється виключно 
грошовими внесками.

Датою оплати акцій є день зарахування сплачених акціонером коштів 
на відповідний рахунок в Банку, але не пізніше 13 жовтня 2017 р.

У випадку, коли акціонер не повністю оплатив акції, що придбава-
ються ним, або оплатив з порушенням умов оплати, встановлених цим 
рішенням, письмове зобов’язання про продаж акцій йому не видається, 
договір не укладається, а сплачені кошти повертаються протягом 30 ка-
лендарних днів з дня затвердження Спостережною Радою Банку ре-
зультатів розміщення або протягом 60 календарних днів з дня закін-
чення строку укладання договорів з першими власниками 
у разі незатвердження Спостережною радою Банку результатів розмі-
щення.

Оплата акцій в національній валюті України здійснюється на умовах, 
визначених законодавством України, на поточний рахунок 
№ 5004901 в АТ «ТАСКОМБАНК», код банку 339500, код ЄДРПОУ 
09806443. Призначення платежу – «Внесок в оплату акцій додаткового 
випуску АТ «ТАСКОМБАНК», без ПДВ».

Після отримання від акціонера грошових внесків у сумі вартості акцій, 
що ним придбаваються під час реалізації переважного права акціонерів 
на придбання акцій, протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних 
коштів, але не пізніше дня, що передує початку укладення договорів 
з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, Банк видає 
такому акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількос-
ті акцій.

Перший етап укладання договорів з першими власниками триватиме 
з 17 жовтня 2017 року по 23 жовтня 2017 року включно.

Протягом першого етапу укладання договорів з першими власниками 
укладаються договори купівлі-продажу, щодо яких акціонерами були на-
дані заяви на придбання та перераховані відповідні кошти.

Другий етап укладання договорів з першими власниками триватиме 
з 24 жовтня 2017 року по 25 жовтня 2017 року включно.

Протягом другого етапу укладання договорів з першими власниками 
здійснюється укладення договорів з першими власниками у процесі при-
ватного розміщення акцій, щодо яких не укладено договори на першому 
етапі, серед осіб, що є акціонерами Банку на дату прийняття рішення про 
збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщен-
ня (23 червня 2017 р.).

СПоСТереЖна рада аТ «ТаСКомбанК» 

ПУбліЧне аКціонерне ТовариСТво  
«ТаСКомбанК»

ПриваТне аКціонерне ТовариСТво «ПереСУв-
на меХаніЗована Колона № 171», місцезнаходження: 
36022, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Миру, 10, повідомляє про прове-
дення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 жовт-
ня 2017 року о 10-00 годині за адресою: 36022, Полтавська обл., 
м.Полтава, вул.миру, 10, адмінприміщення товариства, і-поверх, 
кімн.№1.

Реєстрація проводиться з 09-30 до 09-50 год. 26 жовтня 2017 року за 
місцем проведення зборів.

Проект порядку денного: 
1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту 

проведення загальних зборів акціонерів.

2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження передавального акту.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з мате-

ріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою: 
36022, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Миру, 10, у головного бухгалтера 
товариства В'язовська А.В. в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, а в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, 
тел. (0532)50-91-89.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 
20.10.2017 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – 
http:// 01037494.smida.gov.ua.
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»

2. Код за ЄДРПОУ 00176549
3. Місцезнаходження 85043, мiсто Добропiлля, мiсто Бiлицьке, 

вулиця Красноармiйська, будинок 1А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+38 (062) 776-22-03 +38 (062) 776-22-03

5. Електронна поштова 
адреса

KolodaGE@dtek.com

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

http://www.dtek.com/investors_and_
partners/asset/oktyabrskaya/

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

II. Текст повідомлення
13.09.2017 Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (далi - Товариство) (Протокол б/н вiд 
13.09.2017) було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення зна-
чного правочину, шляхом укладення договору пiдряду з ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЯЛТА ГРАД СТРОЙ» (м. Київ), пред-
метом якого є виконання наступних робiт: «Будiвництво породного комплек-
су ПАТ« ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ». Дiлянка №1»;

Ринкова вартiсть послуг, що є предметом значного правочину становить: 
28 700 000 (двадцять вiсiм мiльйонiв сiмсот тисяч) гривень без урахування ПДВ;

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
становить: 188 559 000 грн.;

Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом значного 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 15,2207%.

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 Кiтам Костянтин фридольфович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 13.09.2017
(дата)

ПУблIЧне аКцIонерне ТовариСТво «дТеК оКТябрСЬКа цЗф»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Повідомлення
щодо прийняття рішення про ліквідацію 

ПУбліЧноГо аКціонерноГо ТовариСТва «За-
КриТий недиверСифіКований КорПораТивний 
інвеСТиційний фонд «Прем’Єр фонд моЖливоС-
Тей», код ЄДРПОУ 34602546, місцезнаходження 04071, м.Київ, вул. Верх-
ній Вал, буд.4В, (надалі – «Фонд»). 

Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє, що 08 вересня 2017 року ЗЗУ 
Фонду (Протокол №08/09/17 від 08.09.2017 року) було прийняте рішення 
про припинення діяльності Фонду шляхом ліквідації у зв’язку із закінченням 
строку його діяльності, визначеного регламентом Фонду.

Порядок та строки пред’явлення кредиторами фонду своїх вимог:
Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з 

наступного робочого дня після опублікування в офіційному друкованому 
органі інформації щодо ліквідації Фонду та триватиме протягом 2 (двох) 
місяців.

Кредитори мають подати заяви про задоволення своїх вимог в довільній 
формі до Ліквідаційної комісії за місцезнаходженням Компанії з управління 

активами Фонду із додаванням документів, які підтверджують наявність у 
кредитора таких вимог, належно оформлених відповідно до вимог чинного 
законодавства.

Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягатиме затвер-
дженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформ-
ленням відповідного рішення протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати її 
отримання.

Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рішен-
ня щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, Ліквідаційна комі-
сія надсилає (передає) такому кредиторові відповідне повідомлення в 
письмовій формі на адресу, вказану в заяві кредитора.Черговість та порядок 
задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до чинного законо-
давства.

Місцезнаходження, тел. Ліквідаційної комісії:04071, м. Київ, вул. Нижній 
Вал,15

Тел.: +38(044) 281-24-32,e-mail: backoffice@alfawin.com.ua, www. alfawin.
com.ua

Режим роботи: ПН-ПТ з 09-00 до 18-00.
ліквідаційна комісія ПаТ «ЗнКіф «Прем’Єр фонд моЖливоСТей» 

ПУбліЧне аКціонерне ТовариСТво «веСКо»
Повне найменування емітента: 

організаційно-правова форма 
емітента: 
ідентифікаційний код за 
ЄдрПоУ емітента: 
місцезнаходження емітента:

міжміський код, телефон та 
факс емітента:
електронна поштова адреса:
вид відомостей:

Публічне акціонерне товариство 
«веско»
Публічне акціонерне товариство

00282049

84205, донецька область, м. друж-
ківка, вул. індустріальна, буд.2 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua 
відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

Текст повідомлення:
14 вересня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №15) 

прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчи-
нення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отримання 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги вiд Приватного акцiонерного 
товариства «Огнеупорнеруд», Донецька обл., Добропiльський район, 
с. Шахове (с.Октябрське), вул.Октябрська,14, код за ЄДРПОУ 24464945, 
що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить 25 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 
2016 рiк складає 2 001 659 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 1,2490%. 
Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв може 
здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); по-
вернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сума-
ми (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не 
пiзнiше 02.10.2017 року; фiнансова допомога може бути повернена По-
зичальником достроково.

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

Генеральний директор  Є.в. цимарман

ПриваТне аКціонерне ТовариСТво 
«оГнеУПорнерУд»

Повне найменування емітента: 

організаційно-правова форма 
емітента: 
ідентифікаційний код за ЄдрПоУ 
емітента: 
місцезнаходження емітента:

міжміський код, телефон та факс 
емітента:
електронна поштова адреса:
вид відомостей:

Приватне акціонерне товариство 
«огнеупорнеруд»
Приватне акціонерне товариство

24464945

85050, донецька обл., добропіль-
ський р-н, с. октябрське 
(Шахово), октябрська, 14
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua 
відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких 
є заінтересованість

Текст повідомлення:
14 вересня 2017 року Наглядовою радою ПРАТ «Огнеупорнеруд» (про-

токол №12) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, 
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги Публiчному акцiонерному 
товариству «Веско», Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Iндустрiальна,2, код 
за ЄДРПОУ 00282049, що є афiлiйованою особою ПРАТ «Огнеупорнеруд». 
Сума коштiв, що є предметом правочину становить 25 000 000,00грн. 
Вартiсть активiв ПРАТ «Огнеупорнеруд» за 2016 рiк складає 
250 066 000,00грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв ПРАТ «Огнеупорнеруд» становить 9,9974%. Iншi 
iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися 
рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення 
фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (части-
нами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 
02.10.2017 року; фiнансова допомога може бути повернена достроково.

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

Генеральний директор  Є.в. цимарман

ПриваТне аКцIонерне ТовариСТво 
«СТраХова КомПанIя  

«алЬфа СТраХУвання»
Повідомлення про виникнення особливої інформації  

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ «АЛЬФА 
СТРАХУВАННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 30968986
3. Місцезнаходження 02160, м. Київ, пр-т. Соборностi, 19
4. Міжміський код, телефон та факс 044 499 77 61 044 499 77 60
5. Електронна поштова адреса ashevkoplyas@alfaic.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.alfaic.ua

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

II. Текст повідомлення
Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» 

(Протокол №07 вiд 12.09.2017 р.) вiдбулися наступнi змiни складу посадо-
вих осiб:

Припинено повноваження Першого заступника Голови Правлiння 
ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» Баженова Дениса Леонiдовича, який 
обiймав зазначену посаду 1 рiк 4 мiсяцi 17 днiв.

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 Гевель Iрина Вiталiївна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.09.2017
(дата)
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ПриваТне аКцIонерне ТовариСТво 
«вIнницЬКа КондиТерСЬКа фабриКа»

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

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Вінницька кондитерська фабрика»

2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00382013
3. Місцезнаходження 21001, Вінницька область, м. Вінниця, 

вул. Гліба Успенського, 8.
4.Міжміський код, телефон та 
факс 

(0432) 55-06-33, 27-43-10.

5. Електронна поштова адреса irina@vcf.vn.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://vcf.roshen.otakoyi.com.ua/ 

7. Дата виникнення події 13 вересня 2017 р.
8.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб
2. Текст повідомлення: 

2.1.наглядовою радою ПраТ «вКф» 13 вересня 2017 р. прийнято 
рішення про ПриПинення ПовноваЖенЬ: 

директор Приватного акціонерного товариства «Вінницька кондитерська 
фабрика» Косов Михайло Григорович (особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних). Косов М. Г. перебував на даній посаді з «31» жовтня 2016 р. ( 8 
місяців 13 днів). Підстава такого рішення: заява Косова М. Г. Обґрунтування змін 
у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою 

Товариства про дострокове припинення повноважень Косова М. Г. на посаді 
Директора Товариства 13 вересня 2017 р. Особа акціями Товариства не володіє. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2.наглядовою радою ПраТ «вКф» 13 вересня 2017 р. прийнято 
рішення про обрання:

Тимчасово виконуючий обов’язки директора Приватного акціонерного 
товариства «Вінницька кондитерська фабрика» Сукачов Андрій Валерійович 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), обраний на строк до 
обрання Директора Товариства. Підстава такого рішення: необхідність об-
рання тимчасово виконуючого обов’язки Директора Товариства. Обґрунтуван-
ня змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою 
радою Товариства про обрання Сукачова А. В. тимчасово виконуючим 
обов’язки Директора Товариства з 14 вересня 2017 р. Інші посади, які особа 
обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: Інженер із впровадження нової тех-
ніки та технології цеху з виробництва мила ТОВ «Проктер енд Гембел», на-
чальник дільниці цеху з виробництва мила ТОВ «Проктер енд Гембел», на-
чальник цеху з виробництва синтетичних миючих засобів ТОВ «Проктер енд 
Гембел», начальник цеху синтетичних  засобів ТОВ «Проктер енд Гембел», 
заступник Директора ПрАТ «ВКФ». Особа акціями Товариства не володіє. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3.Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством України:

Тимчасово виконуючий обов’язки 
директора ПраТ «вКф» _______________Сукачов а. в.
   / підпис МП /

Шановні акціонери!
ПУбліЧне аКціонерне ТовариСТво  

«лУцЬК фУдЗ»  
(далі – Товариство)

(ЄДРПОУ 00377163, місцезнаходження: 45632, Волинська обл.,  
Луцький р-н, с. Зміїнець, вул. Левадна, 2А)

повідомляє про скликання позачергових загальних зборів, які відбу-
дуться 18 жовтня 2017 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: волинська 
область, луцький район, с. Зміїнець, вул. левадна, 2а, конференц-зал 
адміністративного приміщення товариства. Реєстрація акціонерів від-
буватиметься з 09.30 год. до 09.50 год. в день та за місцем проведення 
зборів. При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерів необхідно 
при собі мати такі документи: документ, який посвідчує особу (паспорт); для 
представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформле-
на згідно чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, яким 
надсилатиметься письмове повідомлення про проведення позачергових 
загальних зборів – 07.09.2017 року. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у позачергових загальних зборах – 11.10.2017 
року.

ПереліК ПиТанЬ ПроеКТУ ПорядКУ денноГо:
1. Обрання лічильної комісії, затвердження порядку ведення (регламен-

ту) позачергових загальних зборів акціонерного товариства. 
2. Прийняття рішення про зміну типу товариства з публічного на при-

ватне та затвердження найменування - Приватне акціонерне товариство 
«Луцьк Фудз». 

3. Затвердження змін до Статуту товариства шляхом викладення його у 
новій редакції, надання особі повноважень на підписання нової редакції 
Статуту товариства та надання особі повноважень на державну реєстрацію 
нової редакції Статуту у відповідності до вимог чинного законодавства 
України.

4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду товариства шляхом 
викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення, 
уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Нагля-
дову раду.

5. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію товариства шляхом 
викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення 
та уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Реві-
зійну комісію товариства.

З документами, що стосуються проекту порядку денногопозачергових 
загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись на сторінціwww.runa.
com.ua в мережі Інтернет та у робочі дні (з понеділка по п′ятницю) та ро-
бочі години (з 9.00 год. до 18.00 год., обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.) 
до дати проведення зборів, за адресою: Волинська область, Луцький ра-
йон, с. Зміїнець, вул. Левадна, 2А. Особа, відповідальна за ознайомлення 
акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Олейніко-
ва Л.В.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказа-
на в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства:

Голова Правління ПаТ «луцьк фудз»  о.в. Шамрай

Публічне акціонерне товариство «Черкаське автотранспортне підпри-
ємство 17127» повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів 
відбу дуться 19 жовтня 2017 року за місцезнаходженням Товариства: 
м. Черка си, вул. луценка,12, корпус-2, кім.501, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 19 жовтня 2017 р. з 13-30 год. до 14-30 год. По-
чаток зборів: 19 жовтня 2017 р. о 15-00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах –12.10.2017 р.

ПроеКТ ПорядКУ денноГо:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на загальних зборах Товариства.
5. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його 

нової редакції.
7. Внесення змін до «Положення про Загальні збори», «Положення про 

Наглядову раду», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про Ви-
конавчий орган» Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

8. Дострокове припинення повноважень Наглядової ради.
9. Вибори Наглядової ради.

10. Затвердження умов договору з членами Наглядової ради та визна-
чення особи, якій уповноважено підписати договір.

11. Дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії.
12. Вибори Ревізійної комісії.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для 

представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в за-
гальних зборах та на голосування, оформлене згідно з чинним законодав-
ством України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек том 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денно го – 
еm03115399.ab.ck.ua.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скли-
кання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з доку ментами, 
пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: 18008, м. Черкаси, 
вул. Луценка,12, ПАТ «Черкаське АТП 17127», корпус 1, кім. 2 (бухгалтерія 
товариства) в робочі дні з 10-00 год. до 12-00 год. Відпові дальна особа за 
ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно поряд ку денного загальних 
зборів – Березняк Ганна Іванівна. Також за цією адресою акціонери Товари-
ства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного 
зборів не пізніше як за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства – не пізніше ніж за сім днів до зазначеної вище дати скликання зборів.

ПУбліЧне аКціонерне ТовариСТво  
«ЧерКаСЬКе авТоТранСПорТне ПідПри ЄмСТво 17127»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5"
І. Загальні положення

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Харкiвська ТЕЦ-5"

2. Місцезнаходження: 62371, с. Подвiрки, б/н

3. Код за ЄДРПОУ: 05471230
4. Міжміський код та телефон, факс: (057) 730-50-62 (057) 731-42-98
5. Електронна поштова адреса: Alla.Zhukova@tec5.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.tec5.kharkov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ІІ. Текст повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5"
І. Загальні положення

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Харкiвська ТЕЦ-5"

2. Місцезнаходження: 62371, с. Подвiрки, б/н

3. Код за ЄДРПОУ: 05471230
4. Міжміський код та телефон, факс: (057) 730-50-62 (057) 731-42-98
5. Електронна поштова адреса: Alla.Zhukova@tec5.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.tec5.kharkov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

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

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

законодавством. 
Голова правління Мінкович О.В. 

13.09.2017 р.

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

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

законодавством. 
Голова правління Мінкович О.В. 

13.09.2017 р.

№ з/п

Дата
обліку
(за на-

явності)

Дата повідомлення емі-
тента особою, що здій-
снює облік права влас-
ності на акції в депози-
тарній системі або акці-

онером

Повне найменування
юридичної особи -

власника пакета акцій
або зазначення "фі-

зична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - ре-
зидентів або ідентифікаційний код з торго-

вельного, судового або банківського реєстру
країни, де офіційно зареєстрований інозем-
ний суб'єкт господарської діяльності - для

юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акці-
онера до зміни (у
відсотках до ста-
тутного капіталу)

Розмір частки
акціонера після
зміни (у відсот-
ках до статут-
ного капіталу)

1 2 3 4 5 6 7

1 11.09.2017

Товариство з
обмеженою

вiдповiдальнiстю
"Укрiстгаз"

37994284 99.794552 99.8997

Зміст інформації: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрiстгаз", код ЄДРПОУ 37994284, мiсцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Смоленсь-
ка,17. Розмiр частки акцiонера - ТОВ "Укрiстгаз" в загальнiй кiлькостiакцiй складає 295 301 931 акцiй (99,794552%) до змiни розмiру пакету акцiй, в за-
гальнiй кiлькостi голосуючих акцiй складає 295 301 931 акцiй (99,794552%) до змiни розмiру пакету акцiй, розмiр частки акцiонера - ТОВ "Укрiстгаз" в за-
гальнiй кiлькостi акцiй складає 295 613 051 акцiй (99,8997%) пiсля змiни розмiру пакета акцiй, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй складає 295 613
051 акцiй (99,8997%) пiсля змiни розмiру пакета акцiй.

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вартість майна
або послуг, що є предме-
том правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності

(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна абопослуг, що є предме-
том правочину, до вартості активів емітента за даними останньої

річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 08.09.2017 775100 2915790 27

Зміст інформації: 08.09.2017 правлiнням ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв Товариства, оформленого протоко-
лом № 5 вiд 25.04.2017, прийнято рiшення про вчинення значного правочину. Предмет правочину: поставка природного газу для виробництва тепло-
вої енергiї для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню. Ринкова вартiсть: 5 930,40 грн. за 1 000,0 куб. м з ПДВ., 775 061
767,20 грн. Варiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2915790000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 27. Рiшення прийнято
правлiнням Товариства. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, не визначенi Статутом
ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5".

2 08.09.2017 1810100 2915790 62
Зміст інформації: 08.09.2017 правлiнням ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв Товариства, оформленого протоко-

лом № 5 вiд 25.04.2017, прийнято рiшення про вчинення значного правочину. Предмет правочину: поставка природного газу для виробництва елек-
тричної енергiї. Ринкова вартiсть: 9 488,64 грн. за 1 000,0 куб. м з ПДВ., 1 810 052 966,40 грн. Варiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi: 2915790000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 62. Рiшення прийнято правлiнням Товариства. Додатко вiкритерiї для вiднесення право-
чину до значного правочину, не передбаченi законодавством, не визначенi Статутом ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5".

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента: ПриваТне аКцIонерне 

ТовариСТво «мУКаЧIвСЬКий Завод бУдIвелЬноЇ 
КерамIКи», 2. Код за ЄДРПОУ: 00293580, 3. Місцезнаходження: 89600, 
м. Мукачево, вул. Берегівська-об’їзна, 30, 4. Міжміський код, телефон та 
факс: (03131) 2-30-56, (03131) 2-30-56, 5. Електронна поштова адреса: 
budkeramika@emitents.net.ua, 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: budkeramika.
emitents.net.ua, 7. Вид особливої інформації: відомості про зміну типу 
акціонерного товариства

1. Дата прийняття рiшення 08 вересня 2017 року та найменування 
уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення – 
загальнi збори акцiонерiв. 2. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн 
до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР – 12 вересня 
2017 року. 3. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - 
Публiчне акцiонерне товариство «Мукачiвський завод будiвельної 
керамiки». 4. Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни – 
Приватне акцiонерне товариство «Мукачiвський завод будiвельної 
керамiки».

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

директор  Кошеля микола васильович

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5"
І. Загальні положення

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Харкiвська ТЕЦ-5"

2. Місцезнаходження: 62371, с. Подвiрки, б/н

3. Код за ЄДРПОУ: 05471230
4. Міжміський код та телефон, факс: (057) 730-50-62 (057) 731-42-98
5. Електронна поштова адреса: Alla.Zhukova@tec5.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.tec5.kharkov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ІІ. Текст повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5"
І. Загальні положення

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Харкiвська ТЕЦ-5"

2. Місцезнаходження: 62371, с. Подвiрки, б/н

3. Код за ЄДРПОУ: 05471230
4. Міжміський код та телефон, факс: (057) 730-50-62 (057) 731-42-98
5. Електронна поштова адреса: Alla.Zhukova@tec5.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.tec5.kharkov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

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

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

законодавством. 
Голова правління Мінкович О.В. 

13.09.2017 р.

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

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

законодавством. 
Голова правління Мінкович О.В. 

13.09.2017 р.

№ з/п

Дата
обліку
(за на-

явності)

Дата повідомлення емі-
тента особою, що здій-
снює облік права влас-
ності на акції в депози-
тарній системі або акці-

онером

Повне найменування
юридичної особи -

власника пакета акцій
або зазначення "фі-

зична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - ре-
зидентів або ідентифікаційний код з торго-

вельного, судового або банківського реєстру
країни, де офіційно зареєстрований інозем-
ний суб'єкт господарської діяльності - для

юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акці-
онера до зміни (у
відсотках до ста-
тутного капіталу)

Розмір частки
акціонера після
зміни (у відсот-
ках до статут-
ного капіталу)

1 2 3 4 5 6 7

1 11.09.2017

Товариство з
обмеженою

вiдповiдальнiстю
"Укрiстгаз"

37994284 99.794552 99.8997

Зміст інформації: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрiстгаз", код ЄДРПОУ 37994284, мiсцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Смоленсь-
ка,17. Розмiр частки акцiонера - ТОВ "Укрiстгаз" в загальнiй кiлькостiакцiй складає 295 301 931 акцiй (99,794552%) до змiни розмiру пакету акцiй, в за-
гальнiй кiлькостi голосуючих акцiй складає 295 301 931 акцiй (99,794552%) до змiни розмiру пакету акцiй, розмiр частки акцiонера - ТОВ "Укрiстгаз" в за-
гальнiй кiлькостi акцiй складає 295 613 051 акцiй (99,8997%) пiсля змiни розмiру пакета акцiй, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй складає 295 613
051 акцiй (99,8997%) пiсля змiни розмiру пакета акцiй.

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вартість майна
або послуг, що є предме-
том правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності

(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна абопослуг, що є предме-
том правочину, до вартості активів емітента за даними останньої

річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 08.09.2017 775100 2915790 27

Зміст інформації: 08.09.2017 правлiнням ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв Товариства, оформленого протоко-
лом № 5 вiд 25.04.2017, прийнято рiшення про вчинення значного правочину. Предмет правочину: поставка природного газу для виробництва тепло-
вої енергiї для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню. Ринкова вартiсть: 5 930,40 грн. за 1 000,0 куб. м з ПДВ., 775 061
767,20 грн. Варiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2915790000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 27. Рiшення прийнято
правлiнням Товариства. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, не визначенi Статутом
ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5".

2 08.09.2017 1810100 2915790 62
Зміст інформації: 08.09.2017 правлiнням ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв Товариства, оформленого протоко-

лом № 5 вiд 25.04.2017, прийнято рiшення про вчинення значного правочину. Предмет правочину: поставка природного газу для виробництва елек-
тричної енергiї. Ринкова вартiсть: 9 488,64 грн. за 1 000,0 куб. м з ПДВ., 1 810 052 966,40 грн. Варiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi: 2915790000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 62. Рiшення прийнято правлiнням Товариства. Додатко вiкритерiї для вiднесення право-
чину до значного правочину, не передбаченi законодавством, не визначенi Статутом ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5".

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

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

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

емітентом для розкриття інформації: www.ntrp.interpipe.biz
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відомос-
ті про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість.

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

ТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по
тексту - Товариство, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ") 12 вересня 2017 року (прото-
кол засідання №518), прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ", далі по тексту -
ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" (код за ЄДРПОУ 00191454; місцезна-
ходження: вул. Липова, 1, м. Дніпро, Україна, 49124).

Ознаки заiнтересованостi: ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" є афі-
лійованою особою акціонера, який спільно з афілійованими особами воло-
діє 93,93% акцій Товариства; є юридичною особою в якій Голова Наглядо-
вої ради Храйбе Ф.З. - представник акціонера ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (IN-
TERPIPE LIMITED) є Головою Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ",
член Наглядової ради Брідня Г.І. є членом Наглядової ради ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ"; є стороною правочину. 

Наглядовою радою схвалено наступні правочини:
1) договір оренди транспортних засобів №680161551/1106 від

30.12.2016р., укладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Орендодав-
ця, та ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Орендаря, предметом
якого є передача в тимчасове та платне користування транспортних засо-
бів (автомобілі спеціалізованого ломовоза) в кількості 35-ти одиниць.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 192,09 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ.

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

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,0016%.

Інші істотні умови правочину: Майно, що орендується, передається для
виробничих потреб.

2) додаткову угоду №2 від 01.02.2017р. до договору оренди транспор-
тних засобів №680161551/1106 від 30.12.2016р., укладену між ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", в якості Орендодавця, та ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОР-
МЕТ", в якості Орендаря, предметом якої є передача в тимчасове та плат-
не користування транспортних засобів (автомобілі спеціалізованого ломо-
воза) в кількості 26-ти одиниць.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 130,15 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ.

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

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,0011%.

Інші істотні умови правочину: Майно, що орендується, передається для
виробничих потреб.

3) додаткову угоду №3 від 01.03.2017р. до договору оренди транспор-
тних засобів №680161551/1106 від 30.12.2016р., укладену між ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", в якості Орендодавця, та ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОР-
МЕТ", в якості Орендаря, предметом якої є передача в тимчасове та плат-
не користування транспортних засобів (автомобілі спеціалізованого ломо-
воза) в кількості 26-ти одиниць.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 289,19 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ.

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

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,0024%.

Інші істотні умови правочину: Майно, що орендується, передається для
виробничих потреб.

4) договір оренди №680161552/1107 від 30.12.2016р., укладений між
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Орендодавця, та ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІП-

РОВТОРМЕТ", в якості Орендаря, предметом якого є передача в тимчасо-
ве та платне користування устаткування та транспортних засобів (пере-
вантажувачі SENNEBOGEN 825М, 821М) в кількості 13-ти одиниць).

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 211,63 тис.грн. з ураху-
ванням ПДВ.

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

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,0018%.

Інші істотні умови правочину: Майно, що орендується, передається для
виробничих потреб.

5) додаткову угоду №2 від 01.02.2017р. до договору оренди
№680161552/1107 від 30.12.2016р., укладену між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ",
в якості Орендодавця, та ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості
Орендаря, предметом якої є передача в тимчасове та платне користуван-
ня устаткування та транспортних засобів (перевантажувачі SENNEBOGEN
825М, 821М) в кількості 10-ти одиниць).

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 160,84 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ.

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

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,0013%.

Інші істотні умови правочину: Майно, що орендується, передається для
виробничих потреб.

6) додаткову угоду №3 від 01.03.2017р. до договору оренди
№680161552/1107 від 30.12.2016р., укладену між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ",
в якості Орендодавця, та ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості
Орендаря, предметом якої є передача в тимчасове та платне користуван-
ня устаткування та транспортних засобів (перевантажувачі SENNEBOGEN
825М, 821М) в кількості 10-ти одиниць).

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 196,31 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ. 

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

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,0016%.

Інші істотні умови правочину: Майно, що орендується, передається для
виробничих потреб.

7) додаткову угоду №4 від 25.05.2017р. до договору оренди
№680161552/1107 від 30.12.2016р., укладену між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ",
в якості Орендодавця, та ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості
Орендаря, предметом якої є передача в тимчасове та платне користуван-
ня устаткування та транспортних засобів (перевантажувачі SENNEBOGEN
825М, 821М) в кількості 11-ти одиниць).

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 642,63 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ. 

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

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,0054%.

Інші істотні умови правочину: Майно, що орендується, передається для
виробничих потреб.

8) договір оренди №680161553/1108 від 30.12.2016р., укладений між
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Орендодавця, та ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІП-
РОВТОРМЕТ", в якості Орендаря, предметом якого є передача в тимчасо-
ве та платне користування майна (гідравлічні прес-ножиці) в кількості 5-ти
одиниць.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 2 053,17 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ. 

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

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,017%. 

Інші істотні умови правочину: Майно, що орендується, передається для
виробничих потреб.

9) додаткову угоду №2 від 01.02.2017р. до договору оренди
№680161553/1108 від 30.12.2016р., укладену між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ",
в якості Орендодавця, та ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості
Орендаря, предметом якої є передача в тимчасове та платне користуван-
ня майна (гідравлічні прес-ножиці) в кількості 4-х одиниць.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №175, 15 вересня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

14

правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 502,54 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ. 

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

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,013% 

Інші істотні умови правочину: Майно, що орендується, передається для
виробничих потреб.

10) додаткову угоду №3 від 01.03.2017р. до договору оренди
№680161553/1108 від 30.12.2016р., укладену між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ",
в якості Орендодавця, та ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості
Орендаря, предметом якої є передача в тимчасове та платне користуван-
ня майна (гідравлічні прес-ножиці) в кількості 4-х одиниць.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом

правочину, визначена відповідно до законодавства: 566,76 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ. 

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

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,0047%.

Інші істотні умови правочину: Майно, що орендується, передається для
виробничих потреб.

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

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

Виконуючий обов'язки Голови Правління С.О.Костенко
13.09.2017 р.

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ

СТАНЦІЙ" 
(код за ЄДРПОУ 03115293, місцезнаходження: м. Харків, проспект Га-

гаріна, 22) (далі Товариство)
Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів ПАТ

"ХПАС"
Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних збо-

рів: Україна, м. Харків, проспект Гагаріна,22, 3-й поверх, актовий зал.
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників

акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 20 жовтня 2017
року, з 16 години 45 хвилин до 17 години 30 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 20
жовтня 2017 року о 18 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачер-
гових загальних зборах, встановлена 16 жовтня 2017 року (станом на 24
годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО
ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів.
2. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне за-

безпечення  проведення позачергових загальних зборів Товариства.    
3. Обрання голови та  секретаря  позачергових загальних зборів.
4.  Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових за-

гальних зборів.
5. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з Публічного на При-

ватне.
6. Затвердження нового найменування Товариства та Статуту в новій

редакції.
7. Прийняття рішення про державну реєстрацію  Статуту, надання пов-

новажень на підписання нової редакції Статуту та протоколів зборів.
8. Прийняття рішення про внесення змін до ЄДР щодо найменування

Товариства.
9.Затвердження в новій редакції Положень Товариства:  про загальні

збори, наглядову раду,  ревізійну комісію,  виконавчий орган, Кодексу кор-
поративного управління .

10. Прийняття рішення про припинення  повноважень  членів Наглядо-

вої Ради.
11. Обрання членів Наглядової ради.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної

комісії
13. Обрання членів Ревізійної комісії.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

дової ради
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізій-

ної комісії.
16. Визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів з

членами Наглядової ради і з членами Ревізійної комісії з боку Товариства.
17 .Прийняття рішення про припинення повноважень Директора.
18. Обрання Директора Товариства.
Для реєстрації акціонеру необхідно мати при собі документ, що посвід-

чує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати при собі
документ, що посвідчує особу (паспорт)  та належним чином оформлене
доручення на право участі й голосування на зборах.

Акціонери товариства можуть  ознайомитися з матеріалами необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів. До-
кументи надаються акціонеру товариства або його представнику для оз-
найомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством,
не пізніше  п'яти робочих днів з дати отримання запиту у робочі дні з 10.00
год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.45 год.) до  19 жовтня
2017 року (включно) за адресою місцезнаходження Товариства: м. Харків,
пр. Гагаріна, 22, 3-й поверх. 

В день проведення зборів документи надаються учаснику зборів для
ознайомлення в місці їх проведення  без попереднього письмового запиту.
Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з матеріалами за-
гальних зборів призначено першого заступника Директора Товариства
Пустовіт Тетяну Іванівну.

Пропозиції та зауваження акціонерів щодо порядку денного надсила-
ються Наглядовій раді Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати прове-
дення зборів, а що до кандидатів до складу органів Товариства  не пізніше
ніж за 7 днів до дати проведення зборів за адресою: 61001, м. Харків, пр.
Гагаріна, 22.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань,  включених до проекту порядку денно-
го:  http://03115293.smidagov.ua.

Телефони для довідок: (057) 732-54-46, 732-65-52 
Наглядова рада ПАТ "ХПАС"

ПУбліЧне аКціонерне ТовариСТво 
«аКціонерний Комерційний ПромиСлово-

інвеСТиційний банК»
Повідомлення про проведення загальних зборів

(код за ЄДРПОУ: 00039002)
до УваГи аКціонерів

Публічного акціонерного товариства 
«акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»

(Код за ЄДРПОУ 00039002, м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12)
Повідомлення Про внеСення Змін 

до ПроеКТУ ПорядКУ денноГо 
Загальних зборів акціонерів ПаТ «Промінвестбанк»,

які відбудуться
28 вересня 2017 року о 12.00 годині

за адресою: м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12,  
кімната а 902 (актовий зал), 9 поверх

Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комер-
ційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє про внесення змін до 

проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 28 вересня 2017 року, а саме про 

доповнення проекту порядку денного наступним питання:
6. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Промінвестбанк» та затверджен-

ня нової редакції Статуту ПАТ «Промінвестбанк».
Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «Промінвестбанк» 28 вересня 2017 року було розміщено в загально-
доступній інформаційній базі даних НКЦПФР 23.08.2017 р.; опубліковано в 
офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості НКЦПФР» №161 
(2666) 28.08.2017 р.; розміщено на власному веб-сайті ПАТ «Промінвест-
банк» 23.08.2017 р.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного залишаєть-
ся без змін: www.pib.ua

Порядок реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах акціонерів 
та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів акціонерів залишають-
ся без змін.

наглядова рада ПаТ «Промінвестбанк»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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ПриваТне аКціонерне ТовариСТво «рбУ-6»
код ЄДРПОУ 03329315, місцезнаходження: 23600, Вінницька область, 

місто Тульчин, вулиця Глінки, будинок 10
(надалі - Товариство або ПрАТ «РБУ-6»)

Повідомляє про призначення на 02 жовтня 2017 року позачергових За-
гальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «РБУ-6» о 
10:00 годині за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 23600, 
вінницька область, місто Тульчин, вулиця Глінки, будинок 10, примі-
щення актової зали.

Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у 
позачергових Загальних зборах акціонерів (надалі - Загальні збори), буде 
проводитися з 09:00 до 09:45 години. Особам, які будуть представляти пов-
новаження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного 
законодавства України.

Дата складення Переліку акціонерів Приватного акціонерного товари-
ства «РБУ-6», які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 
26 вересня 2017 року.

Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товари-
ства «РБУ-6»» скликаються Наглядовою радою Товариства відповідно до 
вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», у 
зв’язку з чим акціонери позбавляються права вносити пропозиції до По-
рядку денного.

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних збо-
рів акціонери можуть, за письмовим запитом, ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного Загаль-
них зборів акціонерів Товариства, в робочі дні з 10:00 до 12:00 години за 
місцезнаходженням Товариства, а саме: 23600, Вінницька область, місто 
Тульчин, вулиця Глінки, будинок 10, кабінет «Бухгалтерія». В день прове-

дення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 23600, 
Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Глінки, будинок 10, приміщення 
актової зали. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами по підготовці до Загальних зборів акціонерів Товариства - Головний 
бухгалтер Штемпель Любов Іванівна. Контактний телефон: (04335) 2-39-01. 

Адреса веб-сайту (власної веб-сторінки) Товариства, на якому розміще-
на інформація з Проектом рішень з питань Проекту Порядку денного: 
 http://tulrbu6.at.ua/.

Порядок денний
(Перелік питань, що виносяться на голосування позачергових 

Загальних зборів акціонерів)
1. Обрання Лічильної комісії.
2.Обрання Робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів, а 

саме: Голови та Секретаря. 
3. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних збо-

рів акціонерів Товариства. 
4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії позачергових Загаль-

них зборів акціонерів Товариства.
5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на 

голосування) позачергових Загальних зборів акцонерів.
6. Затвердження Передавального акту Приватного акціонерного това-

риства «РБУ-6».
Установчі збори Засновників (Учасників) Товариства з обмеженою від-

повідальністю «РБУ-6» відбудуться 02 жовтня 2017 року по закінченню поза-
чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«РБУ-6» за місцезнаходженням Товариства, а саме: 23600, Вінницька об-
ласть, місто Тульчин, вулиця Глінки, будинок 10, приміщення актової зали. 

Голова наглядової ради ПраТ «рбУ-6» Куций віктор олександрович

Повідомлення Про Проведення ПоЗаЧерГовиХ ЗаГалЬниХ 
Зборів аКціонерноГо ТовариСТва

ПриваТне аКціонерне ТовариСТво 
«міЖнародний медіа ценТр – СТб»

(Код ЄдрПоУ 20044726, міСцеЗнаХодЖення: 03113, м. КиЇв,  
вУл. івана Шевцова, 1)

ПовідомляЄ аКціонерів Про СКлиКання ПоЗаЧерГовиХ 
ЗаГалЬниХ Зборів аКціонерів ТовариСТва,

яКі відбУдУТЬСя «18» ЖовТня 2017 роКУ об 11.00, За адреСоЮ: 
03113, м. КиЇв, вУл. івана Шевцова, бУд. 1, КімнаТа № 418.

реЄСТрація аКціонерів Та ЇХ ПредСТавниКів відбУдеТЬСя З 
10.30 до 10.59 За адреСоЮ міСця Проведення ПоЗаЧерГовиХ 
ЗаГалЬниХ Зборів аКціонерів. ПоЧаТоК Зборів: 11.00.

Перелік Акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних 
зборах Акціонерів ПрАТ «ММЦ – СТБ» складається станом на 24 годину 
«11» жовтня 2017 року, тобто за три робочих дні до дня скликання зборів. 

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з проектом 
порядку денного: 

1. Процедурні питання скликання позачергових Загальних зборів Акціонерів 
(обрання лічильної комісії, голови, секретаря зборів, затвердження порядку 
денного та регламенту проведення позачергових Загальних зборів Акціонерів).

2. Про затвердження звіту Комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ММЦ-
СТБ».

3. Про затвердження передавального акту ПрАТ «ММЦ-СТБ».
4. Про визначення уповноважених осіб для підписання установчих докумен-

тів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ» 
– правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОД-
НИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ».

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.stb.ua/ru/
company/juridical/. 

Порядок ознайомлення Акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть озна-
йомитися під час підготовки до Загальних зборів Акціонерів ПрАТ  «ММЦ - СТБ»:

Акціонери та їхні представники можуть ознайомитися з проектом (проектами) 
рішення з питань порядку денного та із документами щодо питань порядку ден-
ного позачергових Загальних зборів Акціонерів з дня опублікування цього повідо-
млення про проведення позачергових Загальних зборів Акціонерів до «17» жов-
тня 2017 року, за адресою: 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, буд. 1, кімната 
№ 406 з 10:00 до 13:00 та з 14:00 до 18:00 щоденно з понеділка по п’ятницю (крім 
святкових днів), а «18» жовтня 2017 року - також у місці проведення позачергових 
Загальних зборів з 10:00. 

Відповідальний за порядок ознайомлення Акціонерів з проектом (проектами) 
рішення з питань порядку денного та з документами – Член Комісії з припинен-
ня (перетворення) ПрАТ «ММЦ - СТБ» Максимчук Анатолій Олександрович.

З питань проекту порядку денного та організаційних питань проведення 
позачергових Загальних зборів акціонерів звертатися за тел.: (044) 501-98-98. 
для участі у позачергових Загальних зборах акціонери (їх представники) пови-
нні мати документи, які ідентифікують особу акціонера (представника), а у разі 
участі представника акціонера – також документ, що підтверджує повноважен-
ня представника на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів.

Письмові пропозиції до проекту порядку денного подаються в письмо-
вій формі згідно з вимогами чинного законодавства України, за адресою: 
03113, м. Київ, вул. івана Шевцова, буд. 1 (до уваги наглядової ради 
ПраТ  «ммц-СТб»).

особа, яка підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідом ленні: 

Голова Комісії з припинення (перетворення)  бородянський в.в.

Повідомлення 
про прийняття рішення про забезпечення існування 
іменних цінних паперів у бездокументарній формі 

(переведення цінних паперів випуску у бездокументарну форму)
1. реквізити емітента. найменування емітента повне: Публічне АКЦІО-

НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Васильківська СІЛЬГОСПХІМІЯ»; скорочене: ПАТ «Ва-
сильківська СІЛЬГОСПХІМІЯ»; код за ЄдрПоУ: 05489193. Місце знаходження 
згідно з реєстраційними документами юридичної особи: 08628, Київська обл., 
Васильківський р-н, с. Безп‘ятне, вул. Васильківська, 76. Адреса для поштових 
повідомлень: 08628, Київська обл., Васильківсь кий р-н, с. Безп‘ятне, вул. Ва-
сильківська, 76; телефон: (044) 592-06-02, (094) 892-06-02. 

2. реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми 
існування: вид, тип цінних паперів: акція іменна проста; дані свідоцтва 
про реєстрацію випуску: дата реєстрації 18.04.2002 року, орган, що видав 
свідоцтво: Центральний територіальний департамент Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку; реєстраційний номер випуску: 
127/10/1/02. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: 
UA1008581001.

3. Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами в 
бездокументарній формі є обліковий запис на рахунку у цінних паперах влас-
ника в депозитарній установі, а документальним підтвердженням їх наявнос-
ті на певний момент часу є виписка з цього рахунку в цінних паперах.

4. реквізити центрального депозитарію, який буде обслуговувати 
випуск цінних паперів. найменування: Публічне акціонерне товариство 
«Національний депозитарій України». код за ЄдрПоУ: 30370711; місце-
знаходження: м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/8.

5. реквізити депозитарної установи, у якої емітент буде відкривати 
рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів. найменування: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 
ВЄЛЄС КАПІТАЛ»; код за ЄдрПоУ: 33847438; місцезнаходження: 01025, 
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20. Телефони контактної особи: 
(044) 223-83-21. Спеціалізований структурний підрозділ ТОВ «ІК ВЄЛЄС 
КАПІТАЛ», який здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи, 
знаходиться за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16. дані ліцензії на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитар-
ної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи: 

ПУбліЧне аКціонерне ТовариСТво «ваСилЬКівСЬКа СілЬГоСПХімія»
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1. ПРАТ АБС-УКР 6
2. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 14
3. ПАТ ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ 15
4. ПАТ ВЕСКО 10
5. ПРАТ ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 11
6. ПРАТ ВСЕУКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 16
7. ПАТ ГРЕТА 4
8. ПРАТ ДНІПРОВУД 5
9. ПАТ ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ 9

10. ПРАТ ЕНЕРГІЯ 3
11. ПРАТ ЗАІР 6
12. ПАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 4
13. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ» 8
14. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 3
15. ПАТ ЗНКІФ «ПРЕМ’ЄР ФОНД МОЖЛИВОСТЕЙ» 10
16. ПАТ ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД 13
17. ПАТ ЛУЦЬК ФУДЗ 11
18. ПРАТ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «АМЕТИСТ» 8
19. ПРАТ МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР-СТБ 15
20. ПРАТ МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ 4
21. ПРАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ 12
22. ПАТ НІЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 8
23. ПРАТ ОГНЕУПОРНЕРУД 10
24. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №171 7
25. ПАТ ПІВДЕНЕЛЕКТРОМОНТАЖ 8
26. ПРАТ РБУ-6 15
27. ТДВ РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 5
28. ПРАТ СК АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 10
29. ПРАТ СПЛАВИ УКРАЇНИ 6
30. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» 4
31. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» 5
32. ПАТ ТАСКОМБАНК 7
33. ПРАТ ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5 12
34. ПРАТ ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5 12
35. ПАТ ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 14
36. ПАТ ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17127 11

АЕ №286606, видана 10.10.2013 року Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку, строк дії — необмежений.

6. Власнику цінних паперів необхідно укласти договір про обслугову-
вання рахунку в цінних паперах з обраною ним депозитарною установою 
(у разі відсутності такого договору). Власник цінних паперів, які були де-

матеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депози-
тарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в 
цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні 
папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній 
установі.

особлива інформація 
ПраТ «вСеУКраЇнСЬКа СТраХова КомПанія» код 

ЄДРПОУ 32918062, адреса: 01103, м.Київ. вул..Кiквiдзе, 26, 
тел. (044)-5404426; chunyak@vck.com.ua.Відомості про зміну складу поса-
дових осіб емітента. 

Рішенням засідання Наглядової Ради від 13.09.2017р. (Протокол № 3) 
згідно Статуту Товариства: 

ЗвілЬнений з 13.09.2017р.: Генеральний директор негрич олег 
ярославович, перебував на посаді з 20.07.2012р., не володіє часткою у 

Статутному капіталі Товариства (0%, 0 акцій). Особа не має судимостей за 
корисливі або посадові злочини та не дала згоди на оприлюднення паспорт-
них даних 

ПриЗнаЧений з 14.09.2017р. (безстроково): тимчасово виконуючим 
повноваження Генерального директора рудейко яків якович, володіє 
часткою 0,1% (8000,00 грн)Статутного капіталу Товариства (8 акцій); попе-
редня посада - директор ТОВ «АВТОКЛУБ». Особа не має судимостей за 
корисливі або посадові злочини та не дала згоди на оприлюднення паспорт-
них даних

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17175
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
14.09.2017 р. 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


