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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку «Про затвердження
Положення про порядок проведення конкурсу з
визначення уповноважених рейтингових
агентств та порядок ведення Державного
реєстру уповноважених рейтингових агентств»

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (далі – Комісія) від 14.03.2017 № 168
було схвалено проект рішення «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з визначення уповноважених рейтингових агентств та порядок
ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств» (далі – Проект), який розроблено відповідно до статті 41, пунктів 31, 33, 35 частини другої
статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з
урахуванням вимог Регламенту ЄС № 1060/2009 Європейського парламенту та Ради Європи від 16 вересня 2009 року «Стосовно кредитно-рейтингових агенцій», та змін до національного законодавства, з метою
удосконалення вимог щодо діяльності уповноважених
рейтингових агентств.
Так, Проектом пропонується:
1) затвердити Положення про порядок проведення
конкурсу з визначення уповноважених рейтингових
агентств та порядок ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, яким визначити:
- порядок проведення конкурсу з визначення уповноважених рейтингових агентств, зокрема встановити вимоги щодо: інформаційного повідомлення (оголошення)
про конкурс з визначення уповноважених рейтингових
агентств, конкурсної комісії з проведення конкурсу, по-

рядок та умови участі в конкурсі, порядок проведення
конкурсу, розгляд спорів;
- вимоги щодо ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, зокрема: склад інформації Державного реєстру, порядок внесення змін до Державного реєстру, порядок виключення уповноваженого
рейтингового агентства з Державного реєстру, видачі дубліката Свідоцтва, порядок отримання інформації про
уповноважені рейтингові агентства з Державного реєстру;
2) визнати таким, що втратило чинність рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 червня 2006 року № 444 «Про затвердження
Порядку ведення Державного реєстру уповноважених
рейтингових агентств та видачі Свідоцтв про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств», зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 12 липня 2006 року за № 823/12697
(зі змінами);
3) визнати таким, що втратило чинність рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
23 березня 2015 року «Про затвердження Положення
про конкурс з визначення уповноважених рейтингових
агентств», зареєстроване в Міністерстві юстиції України
14 квітня 2015 року за № 416/26861;
4) доповнити Порядок подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2012 року № 1767,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 січня
2013 року за № 25/22557 (зі змінами), вимогами щодо
розкриття додаткової інформації уповноваженими рейтинговими агентствами на власному веб-сайті.
Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надсилатися за адресами:

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
Національній комісії з цінних паперів та фондового
ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30
(департамент корпоративного управління та корпоративних фінансів) та e-mail: nina.myroniuk@nssmc.gov.ua.
Проект та аналіз регуляторного впливу Проекту оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії – http://www.
nssmc.gov.ua/.
Строк, протягом якого приймаються зауваження та
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань,
становить один місяць з дня, наступного за днем оприлюднення Проекту.
Голова Комісії
Т. Хромаєв

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку «Про внесення змін до Переліку іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів,
що мають намір отримати допуск до обігу
цінних паперів на території України»

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (далі – Комісія) від 23.03.2017
№ 211 було схвалено проект рішення НКЦПФР «Про
внесення змін до Переліку іноземних фондових бірж,
на яких мають бути допущені до обігу цінні папери
іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск
до обігу цінних паперів на території України», розроблений відповідно до пункту 6 частини другої статті 7,
пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 37
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», з метою удосконалення процедури допуску цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території
України
Проектом пропонується внести зміни до Переліку іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до
обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір
отримати допуск до обігу цінних паперів на території
України, затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 10 вересня 2013
року № 1754, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 27 вересня 2013 року за № 1672/24204, виклавши його в новій редакції
Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надсилатися за адресами:
Національній комісії з цінних паперів та фондового
ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30
(департамент корпоративного управління та корпоративних фінансів) та
e-mail: nina.myroniuk@nssmc.gov.ua.
Проект та аналіз регуляторного впливу Проекту оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії – http://www.
nssmc.gov.ua/.
Строк, протягом якого приймаються зауваження та
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань,
становить один місяць з дня, наступного за днем оприлюднення Проекту.
Голова Комісії
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Т. Хромаєв

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку «Про внесення змін до Положення про
допуск цінних паперів іноземних емітентів до
обігу на території України»

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (далі – Комісія) від 23.03.2017 № 212
було схвалено проект рішення НКЦПФР «Про внесення
змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних
емітентів до обігу на території України» (далі – Проект),
який розроблено відповідно до пунктів 1, 6 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини першої статті 37 Закону України «Про цінні папери
та фондовий ринок», з метою удосконалення вимог щодо
допуску до обігу на території України цінних паперів іноземних емітентів.
Проектом пропонується внести зміни до Положення
про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на
території України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
22 листопада 2012 року № 1692, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 року за
№ 2178/22490 (зі змінами), виклавши його в новій редакції.
Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надсилатися за адресами:
Національній комісії з цінних паперів та фондового
ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30
(департамент корпоративного управління та корпоративних фінансів) та
e-mail: nina.myroniuk@nssmc.gov.ua.
Проект та аналіз регуляторного впливу Проекту оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії – http://www.
nssmc.gov.ua/.
Строк, протягом якого приймаються зауваження та
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань,
становить один місяць 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015
№1843 та на підставі п. 9 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
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у
формі Витягу від 17.03.2017 року №1002338806 про внесення 03.11.2015 року запису про державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо припинення ПАТ «Дерево
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
обробний завод» (код за ЄДРПОУ: 05514910,
вул. Партизанська, 16, Малиновський р-н, м. Одеса, Одеська область, 65098) у зв’язку з визнанням його банкрутом,
21.10.2015, 916/4677/14, Господарський суд Одеської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від 01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від
03.03.2017 року), скасовано реєстрацію випуску акцій
ПАТ
«Деревообробний завод» (код за ЄДРПОУ:
05514910). Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Деревообробний завод» (код за ЄДРПОУ:
05514910) від 30.06.2009 року №06/15/1/09-Т, видане Одеським територіальним управлінням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження
№ 136-КФ-С-А від 27 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015
№1843 та на підставі п. 9 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
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у
формі Витягу від 17.03.2017 року №1002338806 про внесення 03.11.2015 року запису про державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо припинення ПАТ «Деревообробний
завод»
(код
за
ЄДРПОУ
05514910,
вул. Партизанська, 16, Малиновський р-н, м. Одеса, Одеська область, 65098) у зв’язку з визнанням його банкрутом,
21.10.2015, 916/4677/14, Господарський суд Одеської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від 01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від
03.03.2017 року), скасовано реєстрацію випуску акцій
ПАТ
«Деревообробний завод» (код за ЄДРПОУ:
05514910). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Деревообробний завод» (код за ЄДРПОУ: 05514910) від
21.11.2011 року №71/15/1/11, видане 21.11.2011 року Одеським територіальним управлінням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження
№ 137-КФ-С-А від 27 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 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 відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338827 про внесення 08.06.2016 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо
припинення АТЗТ «ГІДРОМОНТАЖ» (код за ЄДРПОУ:
00114138, вул. Фабрична, 1, м. Нова Каховка, Херсонська
область, 74900) у зв’язку з визнанням його банкрутом,

31.05.2016, 31.05.2016, 923/854/14, Господарський суд Херсонської області та інформації Національного депозитарію
України, отриманої листом від 01.03.2017 року № 359/03
(вх. № 6171 від 03.03.2017 року), скасовано реєстрацію випуску акцій АТЗТ «ГІДРОМОНТАЖ» (код за ЄДРПОУ:
00114138). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
АТЗТ «ГІДРОМОНТАЖ» (код за ЄДРПОУ: 00114138) від
22.01.1999 року № 10/21/1/99, видане 13.02.2012 року Херсонським територіальним управлінням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 138-КФ-С-А від 27 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015
№1843 та на підставі п. 9 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
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у
формі Витягу від 17.03.2017 року №1002338742 про внесення 08.08.2016 року запису про державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо припинення ПАТ «Смілянський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ: 00380646,
вул. Аерофлотська, 13, Кіровський р-н, м. Кіровоград, Кіровоградська область, 25014) у зв’язку з визнанням його банкрутом, 03.08.2016, 912/667/15-г, Господарський суд Кіровоградської області та інформації Національного депозитарію
України, отриманої листом від 01.03.2017 року № 359/03 (вх.
№ 6171 від 03.03.2017 року), скасовано реєстрацію випуску
акцій ПАТ «Смілянський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ:
00380646). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
ПАТ
«Смілянський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ
00380646) від 20.10.2011 року № 91/23/1/2011, видане Кіровоградським територіальним управлінням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 139-КФ-С-А від 27 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії
від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 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 відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань у формі Витягу
від 17.03.2017 року №1002338698 про внесення 30.12.2015
року запису про державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо припинення ПрАТ «Комета» (код за
ЄДРПОУ: 05825863, вул. Комсомольська, 9, каб. 2, Скадовський р-н, м. Скадовськ, Херсонська область, 75700) у
зв’язку з визнанням його банкрутом, 21.12.2015,
30.12.2015, 923/1919/14, Господарський суд Херсонської
області та інформації Національного депозитарію Украї3
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ни, отриманої листом від 01.03.2017 року № 359/03 (вх.
№ 6171 від 03.03.2017 року), скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Комета» (код за ЄДРПОУ: 05825863).
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Комета»
(код за ЄДРПОУ 05825863) від 01.07.2011 року
№ 58/04/1/11, видане 24.01.2012 року Дніпропетровським
територіальним управлінням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 140-КФ-С-А від 27 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 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 відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338680 про внесення 15.08.2016 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо
припинення ВАТ «Факторімпекс» (код за ЄДРПОУ:
00310189, вул. Попова, 7 Мукачівський р-н, смт. Чинадієво,
Закарпатська область, 89640) у зв’язку з визнанням його
банкрутом, 20.07.2016, Справа № 16/107 та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017 року),
скасовано реєстрацію випуску акцій ВАТ «Факторімпекс»
(код за ЄДРПОУ: 00310189). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Факторімпекс» (код за ЄДРПОУ: 00310189)
від 15.04.2002 року №165/1/02, видане Державною комісією
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження №141-КФ-С-А від 27 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 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 відомостей з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року №1002338663 про внесення
31.03.2016 року запису про державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо припинення ПАТ «Славутська суконна фабрика» (код за ЄДРПОУ: 00307081, вул.
Острозька, 1, м. Славута, Хмельницька область, 30000) у
зв’язку з визнанням його банкрутом, 17.03.2016,
17.03.2016, 924/1291/14, Господарський суд Хмельницької області та інформації Національного депозитарію
України, отриманої листом від 01.03.2017 року № 359/03
(вх. № 6171 від 03.03.2017 року), скасовано реєстрацію
випуску акцій ПАТ «Славутська суконна фабрика» (код
за ЄДРПОУ: 00307081). Свідоцтво про реєстрацію випус4

ку акцій ПАТ «Славутська суконна фабрика» (код за
ЄДРПОУ: 00307081) від 02.12.2010 року №77/22/1/10, видане 23.03.2012 року Хмельницьким територіальним
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 142-КФ-С-А
від 27 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 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 відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338642 про внесення 12.01.2017 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо
припинення ПрАТ «Кременчуцьке ремонтно-монтажне підприємство» (код за ЄДРПОУ: 13962545, проїзд Галузевий, 1,
Автозаводський р-н, м. Кременчук, Полтавська область,
39600) у зв’язку з визнанням його банкрутом, 13.12.2016,
917/2333/13, Господарський суд Полтавської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої
листом від 01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від
03.03.2017 року), скасовано реєстрацію випуску акцій
ПрАТ «Кременчуцьке ремонтно-монтажне підприємство» (код за ЄДРПОУ: 13962545). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Кременчуцьке ремонтно-монтажне
підприємство» (код за ЄДРПОУ: 13962545) від 10.01.2011
року №4/16/1/11, видане Полтавським територіальним
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 143-КФ-С-А
від 27 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338503 про внесення 18.10.2012 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо
припинення ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» у зв’язку
з визнанням його банкрутом, 10.10.2012, Б13/116-10/3,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» серії «А». Свідоцтво про
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реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні будівні
інвестиції» серії «А» від 22.05.2006 року № 239/2/06, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 117-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015
№ 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня
2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року №1002338503
про внесення 18.10.2012 року запису про державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо припинення
ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 10.10.2012, Б13/116-10/3, Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» серії «В». Свідоцтво про
реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні будівні
інвестиції» серії «В» від 22.05.2006 року № 240/2/06, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 118-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338503 про внесення 18.10.2012 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо
припинення ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» у зв’язку
з визнанням його банкрутом, 10.10.2012, Б13/116-10/3,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» серії «С». Свідоцтво про
реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні будівні
інвестиції» серії «С» від 22.05.2006 року № 241/2/06, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового

ринку, анульовано – розпорядження № 119-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015
№ 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за
№171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року №1002338503 про внесення
18.10.2012 року запису про державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо припинення ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» у зв’язку з визнанням його банкрутом,
10.10.2012, Б13/116-10/3, Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України,
отриманої листом від 01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171
від 03.03.2017 року), скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» серії «D». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні
будівні інвестиції» серії «D» від 22.05.2006 року № 242/2/06,
видане Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 120-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015
№ 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за
№171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року №1002338503 про внесення
18.10.2012 року запису про державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо припинення ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» у зв’язку з визнанням його банкрутом,
10.10.2012, Б13/116-10/3, Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України,
отриманої листом від 01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171
від 03.03.2017 року), скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» серії «E». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні
будівні інвестиції» серії «E» від 22.05.2006 року № 243/2/06,
видане Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 121-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди5
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ректора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня
2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року №1002338503
про внесення 18.10.2012 року запису про державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо припинення
ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» у зв’язку з визнанням
його банкрутом, 10.10.2012, Б13/116-10/3, Господарський
суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від 01.03.2017 року
№ 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017 року), скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» серії «F». Свідоцтво про реєстрацію випуску
облігацій ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» серії «F» від
22.05.2006 року № 244/2/06, видане Державною комісією
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 122-КФ-СО від 24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338503 про внесення 18.10.2012 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» у
зв’язку з визнанням його банкрутом, 10.10.2012, Б13/11610/3, Господарський суд Київської області та інформації
Національного депозитарію України, отриманої листом
від 01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» серії «G». Свідоцтво про
реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні будівні
інвестиції» серії «G» від 22.05.2006 року № 245/2/06, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 123-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015
№ 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій між6

народних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за
№171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року №1002338503 про внесення
18.10.2012 року запису про державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо припинення ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» у зв’язку з визнанням його банкрутом,
10.10.2012, Б13/116-10/3, Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України,
отриманої листом від 01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171
від 03.03.2017 року), скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» серії «H». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні
будівні інвестиції» серії «H» від 22.05.2006 року № 246/2/06,
видане Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 124-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня
2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року №1002338503
про внесення 18.10.2012 року запису про державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо припинення
ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» у зв’язку з визнанням
його банкрутом, 10.10.2012, Б13/116-10/3, Господарський
суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від 01.03.2017 року
№ 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017 року), скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» серії «I». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» серії «I» від
22.05.2006 року № 247/2/06, видане Державною комісією
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 125-КФ-СО від 24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня
2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до

№60, 29 березня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року №1002338503
про внесення 18.10.2012 року запису про державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо припинення
ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» у зв’язку з визнанням
його банкрутом, 10.10.2012, Б13/116-10/3, Господарський
суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від 01.03.2017 року
№ 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017 року), скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» серії «J». Свідоцтво про реєстрацію випуску
облігацій ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» серії «J» від
22.05.2006 року № 248/2/06, видане Державною комісією
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 126-КФ-СО від 24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015
№ 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за
№171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року №1002338503 про внесення
18.10.2012 року запису про державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо припинення ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» у зв’язку з визнанням його банкрутом,
10.10.2012, Б13/116-10/3, Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України,
отриманої листом від 01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171
від 03.03.2017 року), скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» серії «K». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні
будівні інвестиції» серії «K» від 22.05.2006 року № 249/2/06,
видане Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 127-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня
2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року №1002338503
про внесення 18.10.2012 року запису про державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо припинення

ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» у зв’язку з визнанням
його банкрутом, 10.10.2012, Б13/116-10/3, Господарський
суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від 01.03.2017 року
№ 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017 року), скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» серії «L». Свідоцтво про реєстрацію випуску
облігацій ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» серії «L» від
22.05.2006 року № 250/2/06, видане Державною комісією
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 128-КФ-СО від 24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015
№ 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за
№171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року №1002338503 про внесення
18.10.2012 року запису про державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо припинення ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» у зв’язку з визнанням його банкрутом,
10.10.2012, Б13/116-10/3, Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України,
отриманої листом від 01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171
від 03.03.2017 року), скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» серії «M». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні
будівні інвестиції» серії «M» від 22.05.2006 року № 251/2/06,
видане Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 129-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338503 про внесення 18.10.2012 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо
припинення ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» у зв’язку
з визнанням його банкрутом, 10.10.2012, Б13/116-10/3,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
7
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року), скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» серії «N». Свідоцтво про
реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні будівні
інвестиції» серії «N» від 22.05.2006 року № 252/2/06, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 130-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338503 про внесення 18.10.2012 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо
припинення ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» у зв’язку
з визнанням його банкрутом, 10.10.2012, Б13/116-10/3,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» серії «O». Свідоцтво про
реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні будівні
інвестиції» серії «O» від 18.12.2007 року № 997/2/07, видане 04.02.2008 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – № 131-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338503 про внесення 18.10.2012 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо
припинення ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» у зв’язку
з визнанням його банкрутом, 10.10.2012, Б13/116-10/3,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні будівні інвестиції» серії «P». Свідоцтво про
реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Регіональні будівні
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інвестиції» серії «P» від 18.12.2007 року № 998/2/07, видане 04.02.2008 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження
№ 132-КФ-СО від 24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015
№ 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за
№171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року №1002338460 про внесення
16.04.2015 року запису про державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015,
24.03.2015, 911/5324/14, Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України,
отриманої листом від 01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171
від 03.03.2017 року), скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АА». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АА»
від 18.10.2007 року № 710/2/07, видане 21.03.2014 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
анульовано – розпорядження № 133-КФ-СО від 24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АВ». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АВ»
від 18.10.2007 року № 711/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 134-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
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* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АС». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АС»
від 18.10.2007 року № 712/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 135-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АD». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АD»
від 18.10.2007 року № 713/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 136-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-

ректора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АE». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АE»
від 18.10.2007 року № 714/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 137-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АF». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АF»
від 18.10.2007 року № 715/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 138-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен9
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ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АG». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АG»
від 18.10.2007 року № 716/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 139-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АH». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АH»
від 18.10.2007 року № 717/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 140-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
10

паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АI». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АI» від
18.10.2007 року № 718/2/07, видане 21.03.2014 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 141-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АJ». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АJ» від
18.10.2007 року № 719/2/07, видане 21.03.2014 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 142-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
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відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АK». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АK»
від 18.10.2007 року № 720/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 143-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АL». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АL»
від 18.10.2007 року № 721/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 144-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015
№ 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за
№171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року №1002338460 про внесення

16.04.2015 року запису про державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015,
24.03.2015, 911/5324/14, Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України,
отриманої листом від 01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171
від 03.03.2017 року), скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АM». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АM»
від 18.10.2007 року № 722/2/07, видане 21.03.2014 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
анульовано – розпорядження № 145-КФ-СО від 24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015
№ 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за
№171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року №1002338460 про внесення
16.04.2015 року запису про державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015,
24.03.2015, 911/5324/14, Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України,
отриманої листом від 01.03.2017 року № 359/03 (вх.
№ 6171 від 03.03.2017 року), скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АN». Свідоцтво
про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії
«АN» від 18.10.2007 року № 723/2/07, видане 21.03.2014
року Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 146-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Наці11
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онального депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АO». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АO»
від 18.10.2007 року № 724/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 147-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АP». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АP»
від 18.10.2007 року № 725/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 148-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
12

ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АQ». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АQ»
від 18.10.2007 року № 726/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 149-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АR». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АR»
від 18.10.2007 року № 727/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 150-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АS». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АS»
від 18.10.2007 року № 728/2/07, видане 21.03.2014 року
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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 151-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АT». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АT»
від 18.10.2007 року № 729/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 152-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АU». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АU»
від 18.10.2007 року № 730/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 153-КФ-СО від
24 березня 2017 року.

* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015
№ 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за
№171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року №1002338460 про внесення
16.04.2015 року запису про державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015,
24.03.2015, 911/5324/14, Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України,
отриманої листом від 01.03.2017 року № 359/03 (вх.
№ 6171 від 03.03.2017 року), скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АV». Свідоцтво
про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії
«АV» від 18.10.2007 року № 731/2/07, видане 21.03.2014
року Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 154-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АW». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії
«АW» від 18.10.2007 року № 732/2/07, видане 21.03.2014
року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 155-КФ-СО
від 24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АX». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АX»
від 18.10.2007 року № 733/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 156-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АY». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АY»
від 18.10.2007 року № 734/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 157-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
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облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АZ». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «АZ»
від 18.10.2007 року № 735/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 158-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BА». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BА»
від 18.10.2007 року № 736/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 159-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BB». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BB»
від 18.10.2007 року № 737/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 160-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BC». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BC»
від 18.10.2007 року № 738/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 161-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-

дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BD». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BD»
від 18.10.2007 року № 739/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 162-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BE». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BE»
від 18.10.2007 року № 740/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 163-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
15
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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BF». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BF»
від 18.10.2007 року № 741/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 164-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня
2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року №1002338460
про внесення 16.04.2015 року запису про державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо припинення
ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14, Господарський
суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від 01.03.2017 року
№ 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017 року), скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії
«BG». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BG» від 18.10.2007 року
№ 742/2/07, видане 21.03.2014 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 165-КФ-СО від 24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня
2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року №1002338460
про внесення 16.04.2015 року запису про державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо припинення
ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14, Господарський
суд Київської області та інформації Національного депо16

зитарію України, отриманої листом від 01.03.2017 року
№ 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017 року), скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії
«BH». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BH» від 18.10.2007 року
№ 743/2/07, видане 21.03.2014 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 166-КФ-СО від 24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня
2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року №1002338460
про внесення 16.04.2015 року запису про державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо припинення
ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14, Господарський
суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від 01.03.2017 року
№ 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017 року), скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії
«BI». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BI» від 18.10.2007 року
№ 744/2/07, видане 21.03.2014 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 167-КФ-СО від 24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BJ». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BJ»
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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
від 18.10.2007 року № 745/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 168-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015
№ 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за
№171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року №1002338460 про внесення
16.04.2015 року запису про державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015,
24.03.2015, 911/5324/14, Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України,
отриманої листом від 01.03.2017 року № 359/03 (вх.
№ 6171 від 03.03.2017 року), скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BK». Свідоцтво
про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії
«BK» від 18.10.2007 року № 746/2/07, видане 21.03.2014
року Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 169-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BL». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BL»
від 18.10.2007 року № 747/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 170-КФ-СО від
24 березня 2017 року.

* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BM». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BM»
від 18.10.2007 року № 748/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 171-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнан
ням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BN». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BN»
від 18.10.2007 року № 749/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 172-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди17
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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
ректора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнан
ням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BO». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BO»
від 18.10.2007 року № 750/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 173-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року
№1002338460 про внесення 16.04.2015 року запису про
державну реєстрацію припинення за рішенням суду
щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнан
ням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14,
Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій
ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BP». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BP»
від 18.10.2007 року № 751/2/07, видане 21.03.2014 року
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 174-КФ-СО від
24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
директора департаменту корпоративного управління
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії
від 10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V По18

ложення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі
змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань у формі Витягу від 17.03.2017 року №1002338460 про внесення
16.04.2015 року запису про державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо припинення
ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14, Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом від
01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від 03.03.2017
року), скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ
«Житлоіндбуд» серії «BQ». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BQ»
від 18.10.2007 року № 752/2/07, видане 21.03.2014
року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 175КФ-СО від 24 березня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення
Комісії від 10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за
№171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у
формі Витягу від 17.03.2017 року №1002338460 про
внесення 16.04.2015 року запису про державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо припинення ТОВ «Житлоіндбуд» у зв’язку з визнанням його
банкрутом, 24.03.2015, 24.03.2015, 911/5324/14, Господарський суд Київської області та інформації Національного депозитарію України, отриманої листом
від 01.03.2017 року № 359/03 (вх. № 6171 від
03.03.2017 року), скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд» серії «BR». Свідоцтво
про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Житлоіндбуд»
серії «BR» від 18.10.2007 року № 753/2/07, видане
21.03.2014 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 176-КФ-СО від 24 березня 2017 року.
28.03.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Центральна збагачувальна фабрика «Дзержинська» (місцезнаходження 85200, Донецька область, місто

Дзержинськ, вулиця Леніна, будинок 11) код за ЄДРПОУ 00176495 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства,
що відбудуться 29 квітня 2017 року о 14-00 годині за адресою: 85200,
Донецька область, місто Дзержинськ, вулиця Леніна, будинок 11, актова зала.
Порядок денний.
Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком
денним:
1.Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних
зборів акціонерів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та
секретаря зборів),затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
3.Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства(Директора) про результати фінансово-господарської діяльності за 2013-2016 рока. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства (Директора) за 2013-2016 рока.
4.Розгляд звіту (висновків) Ревізора Товариства про результати діяльності за 2013-2016 рока. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
та висновків Ревізора за 2013-2016 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 – 2016
рокак.
6. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства
за 2013 -2016 рока з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Про списання основних засобів.
9. Про внесення та затвердження зміни назви підприємства, у зв’язку з
приведенням у відповідність до закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів
в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» № 317-VIII від 9 квітня
2015 року .
10. Про внесення та затвердження змін (доповнень) до Статуту
ПАТ ЦЗФ «Дзержинська».
11. Про визначення особи, яка уповноважується на здійснення всіх дій,
пов’язаних з проведенням державної реєстрації змін до Статуту.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
період
поперезвітний
Найменування показника
дній
2016 р.
2015 р.
Усього активів
12561
13695
Основні засоби
4406
4620
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
7463
7638
Сумарна дебіторська заборгованість
1430
Грошові кошти та їх еквіваленти
679
Витрати майбутніх періодів
1
Інші оборотні активи
1
6
Нерозподілений прибуток
12
-50796
Власний капітал
-51940
-35153
Статутний капітал
-36297
15643
Довгострокові зобов'язання
15643
Поточні зобов'язання
48858
48848
Чистий прибуток (збиток)
-1144
-1273
Середньорічна кількість акцій (шт.)
62572300 62572300
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
4
5
Основні показники за 2016 рік наведені з урахуванням коригувань при
виправлені помилок.
Реєстрація учасників зборів з 13-00 до 13-45 в день проведення річних
загальних зборів. Акціонери повинні мати при собі паспорт, представники
акціонерів-паспорт і належним чином оформлене доручення. З документами з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись у товаристві за адресою: 85200, м. Дзержинськ, вулиця Леніна,11; Донецька область - у робочі дні з 10.00 до 15.00 та до початку річних загальних зборів
у день їх проведення.
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами зборів – директор Тарасенко Володимир Петрович.
Телефон для довідок (06247) 9-33-51.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних
загальних зборах станом на 24 годину 26.04.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРОНА»

(код ЄДРПОУ 00415863, далі - «Товариство», місцезнаходження
Товариства: 68534, Одеська область, Тарутинський район, с. Ламбрівка)
повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2017 року о 13.00 год. за адресою:
68534, Одеська область, Тарутинський район, с. Ламбрівка, вулиця
Заводська, будинок 10, кабінет директора.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах
розпочнеться 30 квітня 2017 р. о 12.00 год. та закінчиться об 12.45 год. за
місцем їх проведення.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 година 25 квітня 2017 р.
Адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://grona.pat.ua/
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів.
4. Про розгляд звіту директора Товариства за 2016 рік та прийняття
рішення за його наслідками
5. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за його наслідками.
6. Про розгляд звіту ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за його наслідками.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
9. Про попереднє попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
10. Про затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення
в новій редакції.
11. Про прийняття Положення про наглядову раду Товариства в новій
редакції.
12. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
13. Про обрання членів Наглядової ради.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів)
з членами Наглядової ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Показник
Період
2016 р.
2015 р.
Усього активів
49 372,10
28589,0
Основні засоби
1191,0
577,7
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
45 319,60
23680,6
Грошові кошти та їхні еквіваленти
18,7
3,5
Нерозподілений прибуток
4747,2
2883,4
Власний капітал
9918,2
8054,4
Статутний капітал
699,0
699,0
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
39453,9
20534,6
Чистий прибуток (збиток)
+1863,8
+1357
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2795736
2795736
Кількість викуплених власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
11
12
Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, акціонери можуть за адресою: 68534, Одеська
область, Тарутинський район, с.Ламбрівка, вулиця Заводська, будинок 10,
кабінет директора, з понеділка по середу, з 10:00 год. по 15:00 год., починаючи від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами: директор Товариства Паланчук М. Я.
Для реєстрації та участі в річних загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, а представникам акціонерів крім
вищевказаного документу - довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів Товариства можуть
бути внесені не пізніш ніж як за 20 днів до дати проведення загальних
зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніш ніж як
за 7 днів до дати проведення загальних зборів, шляхом направлення у
письмовій формі за адресою: 68534, Одеська область, Тарутинський район, с. Ламбрівка, вулиця Заводська, будинок 10.
Директор
Паланчук М. Я.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство "Еліта"

00310120
вул. Освіти, 10, смт Сосниця,
Сосницький р-н, Чернігівська обл.,
16100
4. Міжміський код, телефон та факс (04655) 21346 (04655) 21346
5. Електронна поштова адреса
post@elіta.bіz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, elіta.bіz.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Еліта»
(протокол від 23.03.2017 № 155) 23.03.2017 припинено повноваження директора Пономаренка Сергія Григоровича на підставі його заяви в зв’язку з виходом на пенсію за віком, перебував на посаді з 18.03.2011, володіє 0,5619%
акцій емітента, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Еліта»
(протокол від 23.03.2017 № 155) обрано директора Олійника Анатолія Васильовича з 24.03.2017 року згідно зі Статутом, термін повноважень по 31.05.2018,
володіє 0,1530% акцій емітента, не має непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: з 03.01.2012 року – заступник директора Публічного акціонерного товариства «Еліта», з 06.06.2016
року – заступник директора Приватного акціонерного товариства «Еліта».
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
Олійник Анатолій Васильович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
24.03.2017
(дата)

ПрАТ «МКД»

«29 квітня 2017 року о 15:00 год. за адресою: м. Київ, Залізничне шоссе, 47 відбудуться чергові Загальні збори акціонерів
ПрАТ «МКД»: 1.Прийняття рішення про обрання складу та членів
лічильної комісії, Голови і секретаря, порядку голосування, регламенту Загальних зборів. 2.Звіт про діяльність Голови правління
Товариства. 3.Звіт Ревізора Товариства. 4.Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Голови правління, звіту Ревізора.5. Затвердження річного звіту Товариства.6.Розподіл прибутку та збитків Товариства.7.Прийняття рішення про затвердження рішень та
вчинених правочинів.8. Про відкликання та обрання Ревізора Товариства.
Реєстрація відбуватиметься з 10:30 до 10:50 в день проведення Загальних зборів ПрАТ та за адресою їх проведення.
Ознайомитись з документами можна за адресою товариства
з 23.04.2017.Дата складання переліку акціонерів для участі у
зборах 31.12.2016 р. /+38044/-529-89-21.
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також
приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які
здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАемітента, код за ЄДРПОУ,
РИСТВО "ТРАНСНАЦIОНАЛЬНА
місцезнаходження,
міжміський код та телефон КОРПОРАЦIЯ "ГРАНIТ" , 32805271,
вул. Броварська, буд. 40, село Білошиці, Коемітента
ростенський район, Житомирська область,
11570, (04142) 4-91-62, (044) 4-50-51
2. Дата розкриття повного 28.03.2017
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі tnkgranit.prat.in.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АТЛАНТ - УКРАЇНА»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Спільне українсько-білоруське підприємство з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного
товариства «АТЛАНТ-УКРАЇНА»
Код за ЄДРПОУ: 14344743
Місцезнаходження: 02183, м. Київ, вул. Кибальчича, будинок 11-Б
Міжміський код, телефон та факс: (044) 503 64 74.
Електронна поштова адреса: maria@atlant.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.atlant.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 24.03.2017 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
Припинено повноваження директора Паламарчука Олександра Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надавав), який
раніше перебував на посаді директора з 08.04.2016 року, в зв’язку з закінченням строку дії повноважень 07.04.2017 року.
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.
Обрано на посаду директора Паламарчука Олександра Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надавав), який раніше
перебував на посаді директора з 08.04.2016 року, в зв’язку з закінченням
строку дії повноважень директора 07.04.2017 року.
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: до 07.10.2017 року.
Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Шепелявенко Марії
Володимирівни (згоди на розкриття паспортних даних не надавав), яка
раніше перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії з 08.04.2016 року, в
зв’язку з закінчення строку дії повноважень Ревізійної комісії.
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.
Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Юринок Світлану
Василівну (згоди на розкриття паспортних даних не надавав), яка раніше
перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії з 08.04.2016 року, в зв’язку
з закінчення строку дії повноважень Ревізійної комісії.
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.
Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Вєтошкіна Антона
Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надавав), який
раніше перебував на посаді Члена Ревізійної комісії з 08.04.2016 року, в
зв’язку з закінчення строку дії повноважень Ревізійної комісії.
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.
Обрано Членом Ревізійної комісії Вєтошкіна Антона Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надавав), який раніше перебував на посаді Члена Ревізійної комісії з 08.04.2016 року в зв’язку з закінчення строку дії повноважень Ревізійної комісії.
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: до 07.04.2018 року.
Обрано Членом Ревізійної комісії Шепелявенко Марію Володимирівну (згоди на розкриття паспортних даних не надавала), яка раніше перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії з 08.04.2016 року.
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: до 07.04.2018 року.
Обрано Членом Ревізійної комісії Юринок Світлану Василівну (згоди
на розкриття паспортних даних не надавала), яка раніше перебувала на
посаді Члена Ревізійної комісії з 08.04.2016 року.
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: до 07.04.2018 року.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з чинним законодавством.
Директор Паламарчук Олександр Володимирович, 24.03.2017 року.

№60, 29 березня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство
«Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».
2.Код за ЄДРПОУ – 14308552.
3.Мусцезнаходження – Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 19-21.
4.Міжміський код, телефон та факс – (044)463-75-75, 455-93-93.
5.Електронна поштова адреса – info@ukrniat.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації – www.ukrniat.pat.ua
7.Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.
II. Текст повідомлення
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» від
24 березня 2017 року (протокол №24 від 24.03.2017р.) відбулися зміни складу
посадових осіб емітента, зокрема припинені повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства та голови та членів Ревізійної комісії Товариства, а
також обраний новий склад Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
Припинені повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства:
- Гурак Денис Дмитрович, голова Наглядової ради, заступник Генерального директора Державного концерну «Укроборонпром». До складу Наглядової ради обирався загальними зборами акціонерів АТ УкрНДІАТ терміном на 3 роки (протокол від 24.04.2015р. №23). Посадова особа
непогашеної судимості немає; часткою у статутному капіталі не володіє.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
- Гаман Андрій Вікторович, член Наглядової ради, начальник управління Державного концерну «Укроборонпром». На посаді члена Наглядової
ради перебував з 24.04.2015р., обирався загальними зборами акціонерів
АТ УкрНДІАТ терміном на 3 роки (протокол від 24.04.2015р. №23). Посадова особа непогашеної судимості немає; часткою у статутному капіталі не
володіє. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
- Клименко Артем Ростиславович, член Наглядової ради, директор юридичного департаменту Державного концерну «Укроборонпром». На посаді члена
Наглядової ради перебував з 24.04.2015р., обирався загальними зборами акціонерів АТ УкрНДІАТ терміном на 3 роки (протокол від 24.04.2015р. №23). Посадова особа непогашеної судимості немає; часткою у статутному капіталі не володіє. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
- Зеленюк Сергій Сергійович, член Наглядової ради, пенсіонер, остання
посада, яку займав – заступник Генерального директора Національного
космічного агентства України. На посаді члена Наглядової ради перебував
з 24.04.2015р., обирався загальними зборами акціонерів АТ УкрНДІАТ терміном на 3 роки (протокол від 24.04.2015р. №23). Посадова особа непогашеної судимості немає. Володіє 50 простими іменними акціями АТ УкрНДІАТ, що становить 0,048% від статутного капіталу Товариства. Посадова
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
- Голуб Василь Тихонович, член Наглядової ради, помічник Голови
правління - Генерального директора Товариства. На посаді члена Наглядової ради перебував з 24.04.2015р., обирався загальними зборами акціонерів АТ УкрНДІАТ терміном на 3 роки (протокол від 24.04.2015р. №23). Посадова особа непогашеної судимості немає. Володіє 15 простими іменними
акціями АТ УкрНДІАТ, що становить 0,014% від статутного капіталу Товариства. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Припинені повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства:
- Кулик Світлана Василівна, голова Ревізійної комісії Товариства, заступник начальника управління реструктуризації та корпоративних відносин Державного концерну «Укроборонпром». На посаді Голови Ревізійної
комісії перебувала з 11.09.2013р. Посадова особа непогашеної судимості
немає, часткою у статутному капіталі не володіє. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
- Бертеньова Надія Олександрівна, член Ревізійної комісії, головний фінансовий інспектор Державної фінансової інспекції. На посаді члена Ревізійної комісії з 11.09.2013р. Посадова особа непогашеної судимості немає,
часткою у статутному капіталі не володіє. Посадова особа не надала згоду
на розкриття паспортних даних.
- Гробовець (після вступу до шлюбу – Янковська) Олена Миколаївна,
член Ревізійної комісії, спеціаліст 2 категорії АТ УкрНДІАТ. На посаді члена
Ревізійної комісії з 11.09.2013р. Посадова особа непогашеної судимості немає. Володіє 3 простими іменними акціями АТ УкрНДІАТ, що становить
0,003% віл статутного капіталу Товариства. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Обрання нового складу Наглядової ради:
- Гурак Денис Дмитрович, член Наглядової ради, представник Державного
концерну «Укроборонпром». Посадова особа часткою у статутному капіталі АТ
УкрНДІАТ не володіє; освіта вища, закінчив Амстердамський університет (Королівство Нідерланди) за спеціальністю «Міжнародне та європейське право», здо-

був кваліфікацію магістра; місце роботи - Державний концерн «Укроборонпром», заступник Генерального директора із зовнішньоекономічної діяльності;
загальний стаж роботи - 11років, останні 5 років працював на посаді: директора
Філії «ДНЦ з НВ/ДП ДП «УФІЯ» (2010-2014р.р.), заступника Генерального директора із зовнішньоекономічної діяльності ДК «Укроборонпром» (з 2014р. до
тепер); непогашеної судимості немає, заборона обіймати певні посади та займатися певною діяльністю відсутня; не є афілійованою особою Товариства;
акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Гурака Д.Д., немає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
- Гаман Андрій Вікторович, член Наглядової ради, представник Державного
концерну «Укроборонпром». Посадова особа часткою у статутному капіталі АТ
УкрНДІАТ не володіє; освіта вища, закінчив Національний економічний університет, 1997р., економіка та управління підприємством, магістр; місце роботи Державний концерн «Укроборонпром», начальник управління; загальний стаж
роботи – 20 років; останні 5 років працював на посаді начальника відділу Фонду
державного майна України (1997-2012р.р.), начальника управління ДК «Укроборонпром» (з 2012р. до тепер); непогашеної судимості немає, заборона обіймати
певні посади та займатися певною діяльністю відсутня; не є афілійованою особою Товариства; акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Гамана
А.В., немає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
- Клименко Артем Ростиславович, член Наглядової ради, представник
Державного концерну «Укроборонпром». Посадова особа часткою у статутному капіталі АТ УкрНДІАТ не володіє; освіта вища, закінчив Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2004р., правознавство,
магістр права, викладач вищої школи; місце роботи - Державний концерн
«Укроборонпром», директор юридичного департаменту; загальний стаж
роботи - 18 років; останні 5 років працював на посаді начальника відділу ДК
«Укрспецексперт» (2011-2012р.р.), директор юридичного департаменту ДК
«Укроборонпром» (з 2012р. до тепер); непогашеної судимості немає; заборона обіймати певні посади та займатися певною діяльністю відсутня; не
є афілійованою особою Товариства; акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Клименка А.Р., немає. Посадова особа не надала згоду на
розкриття паспортних даних.
- Зеленюк Сергій Сергійович, член Наглядової ради, акціонер. Володіє
50 простими іменними акціями АТ УкрНДІАТ, що становить 0,048% від статутного капіталу Товариства; освіта вища, закінчив Київський політехнічний
інститут, 1973р., радіотехніка, радіоінженер; місце роботи – член Наглядової ради Товариства; загальний стаж роботи – 51 рік; остання посада, яку
займав – заступник Генерального директора Національного космічного
агентства України; непогашеної судимості немає; заборона обіймати певні
посади та займатися певною діяльністю відсутня; не є афілійованою особою Товариства; акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Зеленюка С.С., немає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
- Голуб Василь Тихонович, член Наглядової ради, акціонер. Володіє
15 простими іменними акціями АТ УкрНДІАТ, що становить 0,014% від статутного капіталу Товариства; освіта вища, закінчив Всесоюзний юридичний
інститут, м. Москва, 1954р., юрист; місце роботи – АТ УкрНДІАТ, помічник
Голови правління - Генерального директора; загальний стаж роботи 30 років (без урахування військової служби); останні 5 років працював на
посаді помічника Голови правління – Генерального директора Товариства;
непогашеної судимості немає; заборона обіймати певні посади та займатися певною діяльністю у кандидата відсутня; не є афілійованою особою Товариства; акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Голуба В.Т.,
немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Обрання нового складу Ревізійної комісії:
- Кулик Світлана Василівна, член Ревізійної комісії, представник Державного концерну «Укроборонпром». Посадова особа часткою у статутному капіталі АТ УкрНДІАТ не володіє; освіта вища, закінчила Київський інститут внутрішніх справ МВС України, 2005р., правознавство, юрист; місце
роботи - Державний концерн «Укроборонпром», заступник начальника
управління; загальний стаж роботи – 20 років; останні 5 років працювала на
посаді начальника відділу ДК «Укроборонпром» (2012-2015р.р.), заступника начальника управління (з 2015р. до тепер); непогашеної судимості немає; заборона обіймати певні посади та займатися певною діяльністю відсутня; не є афілійованою особою Товариства; акціонерів Товариства, які є
афілійованими особами Кулик С.В., немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
- Пономаренко Олександр Сергійович, член Ревізійної комісії, кандидатура внесена Державним концерном «Укроборонпром». Посадова особа
часткою у статутному капіталі АТ УкрНДІАТ не володіє; освіта вища; місце
роботи - Держаудитслужба Північний офіс, головний державний аудитор;
загальний стаж роботи - 8 років; останні 5 років працював на посаді старшого контролера-ревізора, старшого держфінінспектора, провідного держфінінспектора Держфінінспекції в м. Києві (2011-2015р.р.), головного державного аудитора Північного офісу Держаудитслужби (з 2016р. до тепер);
непогашеної судимості немає; заборона обіймати певні посади та займатися певною діяльністю відсутня; не є афілійованою особою Товариства; ак-
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ціонерів Товариства, які є афілійованими особами Пономаренка О.С., немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
- Березорудська Валентина Іванівна, член Ревізійної комісії, акціонер. Володіє 3 простими іменними акціями АТ УкрНДІАТ, що становить
0,003% від статутного капіталу Товариства; освіта - в 1978 році закінчила Авіаційний технікум у м. Києві, спеціальність – «Планування на підприємствах машинобудівної промисловості», за фахом «Технікплановик»; місце роботи – референт АТ УкрНДІАТ; загальний стаж
роботи – 43 роки; останні 5 років працює на посаді референта АТ Укр
НДІАТ; непогашеної судимості немає; заборона обіймати певні посади

та займатися певною діяльністю відсутня; не є афілійованою особою
Товариства; акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Березорудської В.І., немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова правління –
Генеральний директор
Г.О.Кривов

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації
про емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

грн., в т.ч. на державну частку: 187 017,72 грн.) та 2016 (424 935,00 грн., в
т.ч. на державну частку: 212 473,59 грн.) роках.
2. 14 квітня 2017 року визначено датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
3. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті:
- за 2015 рік – 187 007,00 грн.
- за 2016 рік – 424 935,00 грн., в т.ч. на державну частку: 212 473,59
грн.
4. Виплату дивідендів здійснювати у грошовій формі у строк до
24.09.2017 р.. Дивіденди, нараховані на пакет акцій, який належить державі у статутному капіталі Товариства, за результатами діяльності Товариства
у 2016 році перерахувати до Державного бюджету України до 01.07.2017р.
5. Дивіденди будуть виплачені безпосередньо акціонерам.
6. Дивіденди будуть виплачуватись кількома частинами, в наступній послідовності:
- дивіденди, нараховані на пакет акцій, який належить державі у статутному капіталі Товариства, до Державного бюджету України - до
01.07.2017р.;
- дивіденди, нараховані фізичним і юридичним особам - до
24.09.2017р.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова правління –
Генеральний директор
Г.О.Кривов

Публічне акціонерне товариство «Український науководослідний інститут авіаційної техно
логії».
1.Повне найменування емітента –

2.Код за ЄДРПОУ – 14308552.
3.Мусцезнаходження – Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська,
19-21.
4.Міжміський код, телефон та факс – (044)463-75-75, 455-93-93.
5.Електронна поштова адреса – info@ukrniat.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації – www.ukrniat.pat.ua
7.Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
виплату дивідендів.
II. Текст повідомлення
1. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», які
відбулися 24 березня 2017 року (протокол №24) розподілений чистий прибуток Товариства за 2015 та 2016 роки, в тому числі затверджений розмір
річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2015 (374 024,72

До відома акціонерів

Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Фенікс»
Повідомляємо Вас про скликання чергових річних Загальних зборів
акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2017 за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 77,
конференц-зал о 12 годині.
Реєстрація учасників зборів проводиться з 11 до 12 години за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон №77,
конференц-зал.
Початок Зборів о 12 годині.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах є 24 квітня 2017 року.
Для реєстрації та участі Ви повинні мати при собі паспорт, а ваші
представники - паспорт та доручення, оформлене відповідно до вимог
чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 77, кімната 8, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09 до 18 години. Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного, розміщені на веб-сайті ПрАТ «СК «Фенікс»: http://
www.skfenix.net.ua/.
Довідки за телефоном: (044) 596-95-17. Особа відповідальна за
ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного: юрист, Слободян Валентина Валеріївна.
Проект порядку денного:
1. Про обрання голови і секретаря Зборів, обрання лічильної комісії, а також затвердження порядку денного та регламенту Зборів.
2. Звіт виконавчого органу про роботу товариства за 2016 рік.
3. Звіт ревізора про проведену роботу за 2016 рік.
4. Звіт внутрішнього аудитора про проведену роботу за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту ревізора, звіту внутрішнього аудитора.

22

6. Затвердження плану проведення перевірок та реалізації інших
завдань службою внутрішнього аудиту (контролю) на 2017 рік.
7. Затвердження балансу та звіту про діяльність товариства за
2016 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку та збитку за 2016 рік.
9. Затвердження плану розподілу прибутку на 2017 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
ПопереЗвітний
дній
Усього активів
43201
60445
Основні засоби
210
291
Довгострокові фінансові інвестиції
26027
47556
Запаси
33
31
Сумарна дебіторська заборгованість
177
170
Грошові кошти та їх еквіваленти
15207
10982
Нерозподілений прибуток (збиток)
(-39201)
(-20996)
Власний капітал
38680
56885
Статутний капітал
27300
27300
Довгострокові зобов’язання
2331
2646
Поточні зобов’язання
2190
914
Чистий прибуток (збиток)
18205
56
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
6
7
(осіб)
Генеральний директор

В.В. Кривошапка

№60, 29 березня 2017 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПАТ «Укрмаш-Конверсія»

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 28 квітня 2017 року за адресою: м. Київ,
вул. І.Мазепи, 11-А, 1-й пов, офіс ПАТ «Укрмаш-Конверсія».
Початок зборів о 14:00 годині. Реєстрація з 13:30 до 13:50 години
за місцем проведення зборів. Дата складення переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –
станом на 24 квітня 2017 р.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря чергових зборів.
3. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність
за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
7. Переобрання Наглядової Ради Товариства
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Період
Найменування показника
Звітний
Попередній
(2016 р.)
(2015 р.)
Усього активів
8477
6496
Основні засоби
4383
3943
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
574
575
Сумарна дебіторська
2686
1938
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
45
2
Нерозподілений прибуток
4238
3508
Власний капітал
6572
5842
Статутний капітал
640
640
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
1905
654
Чистий прибуток (збиток)
730
827
Середньорічна кількість
2560084
2560084
акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець
4
6
періоду (осіб)
Для участі у чергових Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документи, що ідентифікують
особу акціонера (представника акціонера), а представникам акціонерів також необхідно мати документи, що підтверджують повноваження представника на участь у чергових Загальних зборах акціонерів,
засвідчені належним чином.
З підготовленими документами (матеріалами), необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись кожен робочий день
(з понеділка по п’ятницю) в робочий час з 09 год. 00 хв. до 18 год.
00 хв. за місцезнаходженням Товариства: Київська обл., м.Боярка,
вул. Ленінградська, 7, 2 поверх, приймальна генерального директора, а в день проведення чергових Загальних зборів акціонерів, - за
місцем їх проведення. Акціонери мають право вносити пропозиції
щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення
Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів
Товариства подається в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту
рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), - Генеральний
Директор Колісниченко Л.М. Телефон для довідок: (044) 406 08 01.
Генеральний директор

Колісниченко Л.М.

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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ
ГОЛОСIЇВСЬКИЙ"

03358529
03127, м. Київ, проспект
Голосiївський, 93
4. Міжміський код, телефон та факс 0442597673; 044258-29-10
5. Електронна поштова адреса
info@hotelgolos.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, https://hotelgolos.com.
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну типу
акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ ГОЛОСIЇВСЬКИЙ» (далi по тексту – Товариство), що
вiдбулися 23.03.2017р. (ПРОТОКОЛ № 23-03/2017 чергових загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ «Готель Голосiївський» вiд 23.03.2017р.) прийнято рiшення
про змiни типу акцiонерного товариства, а саме: змiнено тип товариства з
Публiчного акцiонерного товариства «Готель Голосiївський», скорочена назва ПАТ «Готель Голосiївський» на Приватне акцiонерне товариство «Готель
Голосiївський», скорочена назва ПрАТ «Готель Голосiївський».
Дата державної реєстрацiї змiни типу Товариства внесено до
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному
реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб – пiдприємцiв та громадських формувань – 27.03.2017 року.
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
Кондратьєва Наталiя Мирославiвна
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
27.03.2017
(дата)
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомості) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: Публічне акціонерне
товариство «Науково-виробниче об’єднан
ня «Київський завод автоматики імені Г. І. Пет
ровського»
1.2 Код за ЄДРПОУ: 14309356
1.3 Місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10
1.4 Міжміський код, телефон та факс: (044) 236-62-75

1.5 Електронна поштова адреса емітента: кza@кza.соm.ua
1.6 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://kza.com.ua
1.7 Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
2. Текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Зміни відбулися
за рішенням Ревізійної комісії Товариства (протокол №1 від
24.03.2017р.).
2.1. Херувімов Артур Володимирович (згоди на розкриття паспортних
даних не надано) обрано Головою Ревізійної комісії. Рiшення прийнято
Ревізійною комісією Товариства (протокол №1 вiд 24.03.2017р.). Володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакету акцiй емiтента, якi
належать цiй особi: 0 акцiй. Строк, на який призначено: до моменту обрання всього складу Ревізійної комісії загальними зборами акцiонерiв або
до моменту переобрання Голови Ревізійної комісії. Iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом останнiх рокiв: 2011-2014р. директор
ТОВ «Южспецгідрокомплект»; з 2014р. по т.ч. директор департаменту, заступник Генерального директора з розвитку ДК «Укроборонпром».
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.
3.2 Голова Правління ________ Маляров Сергій Прокопович
(найменування посади) (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника)
(дата) 27.03.2017р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВТОТРАНCПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ТРАНСПОРТНИК»

(надалі - «Товариство») ідентифікаційний код 24594085
Шановний акціонере!
Повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Автотранспортне
підприємство «Транспортник» та звертаємо увагу на наступну інформацію:
Повне найменування та місцезнаходження Товариства: Приватне
акціонерне товариство «Автотранспортне підприємство «Транспортник»,
02099, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 9
Дата, час та місце проведення чергових загальних зборів: 28 квітня 2017 року, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 9, корпус 73, 4 (четвертий)
поверх, конференц зал о 17-00 годині.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових загальних зборах: початок реєстрації 28 квітня 2017 року о 16-00
год., закінчення 28 квітня 2017 року о 16-30 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах: «25» квітня 2017 року.
Перелік питань, що виноситься
на голосування чергових загальних зборів
(Порядок денний):
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів
Товариства.
4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства по результатам 2016 р.
8. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності
товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
9. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
10. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень, за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська,
буд.9, корпус 73, 1 (перший) поверх, 108 каб., у робочі дні з 9-00 год. до
16-30 год., з перервою на обід з 13-00 год. до 14-00 год. та в день проведення загальних зборів акціонерів (28.04.2017р.) – також у місці їх проведення (адреса та дата початку реєстрації зазначені вище).
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами – директор Кузьменко Дмитро Павлович.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://smida.gov.ua/db/participant/24594085.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства – Приватного акціонерного товариства «Автотранспортне
підприємство «Транспортник» (ідентифікаційний код 24594085) за
2016 рік (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
61770
49834
Основні засоби
1144
1233
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
46
77
Сумарна дебіторська заборгованість
4795
4864
Грошові кошти та їх еквіваленти
5
7
Нерозподілений прибуток
6646
3756
Власний капітал
0
0
Статутний капітал
200
200
Довгострокові зобов’язання
0
53
Поточні зобов’язання
16896
16444
Чистий прибуток (збиток)
-2890
-1392
Середньорічна кількість акцій (шт.)
798944
798944
Кількість власних акцій, викуплених
0
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
8
8
(осіб)
Голова Наглядової ради ПрАТ «Автотранспортне підприємство
«Транспортник» - Дочірнє підприємство «Мілкіленд-Україна», ідентифікаційний код – 24255176, в особі уповноваженого представника Корнієнка Віталія Петровича, який діє на підставі Довіреності.
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28 квітня 2017 року відбудуться річні Загальні Збори акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДІЕЛЕКТРИЧНІ КАБЕЛЬНІ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ»

(код за ЄДРПОУ - 31032472; місцезнаходження: 02132, м. Київ,
вул. Дніпровська Набережна, 26 ж, оф.43)
Обговорення
Згідно чинного законодавства Наглядова Рада Приватного акціонерного товариства «Діелектричні кабельні системи України» (далі ПрАТ «ДКС
України») скликає річні Загальні збори товариства «28» квітня 2017 року
об 11 год. 00 хв. за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н,
с.Іванків, вул. Промислова,1, для вирішення поточних питань організаційної, адміністративної та трудової діяльності.
Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах відбудеться з 09 до 10 год. 00 хв. «28» квітня 2017 року.
Згідно реєстру власників іменних цінних паперів станом на 01 березня 2017 року був офіційно складений перелік акціонерів, які мають право
на участь у Загальних зборах. (Право на участь у Загальних зборах акціонерів мають акціонери ПрАТ «ДКС України», включені до переліку акціонерів, або їх представники. Для підтвердження свого права на участь у
Загальних зборах акціонери, що прибули на збори, при собі повинні мати
паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену
відповідно до вимог чинного законодавства України, на представництво
інтересів акціонера на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДКС України».)
На голосування виносяться наступний
Перелік питань порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ДКС УКРАЇНИ».
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ДКС УКРАЇНИ».
3. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «ДКС УКРАЇНИ» за
2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ДКС УКРАЇНИ» за 2016 р. та
прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Затвердження річного звіту ПрАТ «ДКС України» за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ДКС УКРАЇНИ» та визначення розміру річних дивідендів за 2016 рік.
7. Розгляд та затвердження бюджету ПрАТ «ДКС України» на 2017 рік.
8. Розгляд питання про дострокове припинення повноважень Наглядової Ради в повному складі 5 чоловік.
9. Розгляд питання про обрання Наглядової Ради ПрАТ «ДКС України»
у складі 5 чоловік строком на 3 роки.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів з «29» березня 2017 року до початку Загальних зборів акціонерів
«28» квітня 2017 року у робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год. крім суботи
та неділі, обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) в приміщенні ПрАТ
«Діелектричні кабельні системи України» за адресою: м. Київ, вул.Дніпровська Набережна, 26 ж, оф. 43, 11 поверх. Особа, відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з документами – менеджер з адміністративної діяльності Строкань Юлія Олексіївна, тел. для довідок з питань ознайомлення акціонерів з документами (044) 496-18-45.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)*
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
133868
109989
Основні засоби
69642
69462
Довгострокові фінансові інвестиції
200
200
Запаси
40920
26172
Сумарна дебіторська заборгованість
3107
3201
Грошові кошти та їх еквіваленти
7984
3045
Нерозподілений прибуток
-26026
-26809
Власний капітал
-24772
-25555
Статутний капітал
1003
1003
Довгострокові зобов'язання
29594
31087
Поточні зобов'язання
128940
104351
Чистий прибуток (збиток)
794
-22501
Середньорічна кількість акцій (шт.)
680
680
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
128
109
(осіб)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення учасників Закритого

недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного
фонду «Буковина» (далі – Фонд) про прийняття рішення

щодо продовження строку діяльності Фонду
Повне найменування компанії з управління активами Фонду:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Про Капітал Ессет Менеджмент»
Повна назва Фонду:
Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд
«Буковина»
Дата прийняття рішення про продовження строку діяльності
Фонду:
24 березня 2017 року (Протокол від 24.03.2017р № 24/03/2017-1)
Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду:
Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів
Заявка подається учасником особисто або надсилається поштою за
адресою:
Україна, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 11-А, 5-й поверх.
Перелік документів, які необхідно подати фізичним та юридичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення
розрахунків з учасниками:
Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен пред’явити (особисто або через свого представника) за місцем здійснення розрахунків такі
документи:
Учасник Фонду (фізична особа)
- примірник Заявки на викуп ІС за формою, наведеною в додатку 7 до
Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від
30.07.2013 №1338;
– паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності), довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду;
- Представник учасника Фонду – паспорт та документ, що підтверджує
право особи представляти інтереси учасника Фонду.
Учасник Фонду (юридична особа):
1. Примірник Заявки на викуп ІС за формою, наведеною в додатку 7 до
Положення про порядок
розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням
НКЦПФР від 30.07.2013 №1338;
2. Копія статуту (нотаріальна копія, або копія, засвідчена працівником
КУА за умови наявності оригіналу)
3. Виписка з ЄДР (оригінал, або нотаріальна копія, або копія, засвідчена
працівником КУА за умови наявності оригіналу)
4. Довідка з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду (оригінал, або нотаріальна копія, або копія,
засвідчена працівником КУА за умови наявності оригіналу)
5. Засвідчені юридичною особою копії документів, що підтверджують

Шановні акціонери !

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ»

(код за ЄДРПОУ 00136751, місцезнаходження: 85114, Донецька обл.,
м. Костянтинівка, вул. Правобережна, буд.99, (надалі - Товариство)
повідомляє про доповнення до проекту порядку денного чергових
Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори),
що відбудуться 11 квітня 2017 року об 11:00 год. за адресою:85114,
Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Правобережна, буд.99, приміщення
актової зали заводоуправління.
(Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості НКЦПФР» № 46
від 09.03.2017 року.),
Зміни до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
вносяться за пропозицією акціонерів, які володіють більш як 5 відсотками
голосів та відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»,
шляхом включення додаткових питань та додатково запропонованих проектів рішень.
У зв'язку із вищезазначеним, включені: додатковий проект рішення до
10 питання проекту порядку денного, а також 18 та 19 питання до переліку
питань, включених до проекту порядку денного:
10. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення №2 за десятим питанням проекту порядку денного
Зборів:
18. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення за вісімнадцятим питанням проекту порядку денного Зборів:

повноваження керівника (протокол про призначення та наказ)
6. Копія паспорту та ідентифікаційного коду керівника, засвідчені підписом власника (за умови наявності оригіналу)
Якщо інтереси учасника представляє особа, яка не має права діяти
від імені юридичної особи без довіреності, додатково надаються:
1. Оригінал довіреності, якою особі надано відповідні повноваження
розпорядника рахунку
2. Засвідчені юридичною особою копії документів про призначення особи (наказ про призначення)
3. Копія паспорту та ідентифікаційного коду особи, засвідчені підписом
власника (за умови наявності оригіналу)
Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою
здійснюватимуться розрахунки з учасниками:
Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється у порядку, встановленому нормативно-правовим актом НКЦПФР, що регулює порядок
розміщення, обігу та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування, за розрахунковою вартістю станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду, а кількість цінних паперів, що викуповується у учасника, не може перевищувати кількість цінних паперів,
власником яких він був на день прийняття такого рішення.
Дата початку та закінчення приймання заявок від учасників Фонду:
Приймання заявок від учасників Фонду приймаються протягом трьох місяців з дня прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду.
Дата початку з «24» березня 2017 року.
Дата закінчення приймання заявок – «24» червня 2017року
Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду
У разі недостатності грошових коштів для виплати учасникам Фонду, компанія забезпечує продаж активів Фонду. Строк реалізації активів Фонду для
здійснення викупу його цінних паперів не повинен перевищувати трьох календарних місяців з дати закінчення приймання заявок на викуп. Строк проведення розрахунків за викуплені цінні папери Фонду не повинен перевищувати
одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду.
Застереження про депонування коштів у банківській установі,
якщо учасник подав заявку з метою викупу його інвестиційних сертифікатів, але не звернувся за розрахунками в установлені строки:
У разі якщо особа, яка відповідно до заявки про викуп передала емітенту
цінні папери, не звернулася за отриманням коштів в установлений строк (при
здійсненні розрахунків готівковими коштами) або у разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з такою особою (внаслідок закриття банківського
рахунку, надання невірних реквізитів тощо), компанія з управління активами
зобов'язана протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого
для здійснення розрахунків, здійснити депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Комісії. Про депонування коштів та
місце їх отримання, учасники, що не отримали належні їм кошти повідомляються письмово протягом 3 (трьох) робочих днів з дати депонування.
За додатковою інформацією звертатися за телефоном (044) 591-52-50.
Контактна особа: директор ТОВ «КУА «Про Капітал Ессет Менеджмент» - Медвідь Олена Миколаївна

У зв’язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне, затвердити нову редакцію внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення Про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, положення Про Наглядову раду
Товариства.
19. Про закриття Черкаської філії Товариства.
Проект рішення за дев’ятнадцятим питанням проекту порядку денного Зборів:
У зв’язку із виробничою необхідністю закрити Черкаську філію Публічного акціонерного товариства «Завод обважнювачів», яка знаходиться
за адресою: 19300, Черкаська область, Лисянський район, смт. Лисянка,
провулок Бужанський, 52а;
повідомлення про проведення чергових загальних зборів опубліковано
в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості НКЦПФР» № 46
від 09.03.2017 року
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://kzu.com.ua/
Від дати надіслання повідомлення про внесення змін до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з понеділка по п'ятницю, з 9:00 год.
до 15:00 год. за адресою: 85114, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Правобережна, буд.99, приміщення юридичного відділу, а в день проведення
Зборів − у місці проведення Зборів.
Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів та їх представників із
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, - Начальник юридичного відділу Сидюк Ганна Анатоліївна. Довідки за
телефоном: (06272) 4-25-61
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та
телефон емітента

2.Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки
в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію
4.Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської фірми
(П.І.Б. аудитора – фізичної
особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової
звітності
5.Інформація про загальні
збори:
6.Інформація про дивіденди:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК»,

19388768,
Юридична адреса: вул.Артема, 125,
м. Донецьк, 83001,
Місцезнаходження : вул.Хорива, 11-А,
м.Київ , 04071 044 503-27-41
27.03.2017

www.ubb.com.ua

Аудит фінансової звітності за 2016 рік
не проводився

У звітному періоді загальні збори
акціонерів не проводилися
За результатами звітного та
попереднього років рішення щодо
виплати дивідендів не
приймалося.
На підставі п.п.10 п. 2 ст. 37 Закону України "Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб" зупинено розподіл капіталу банку та виплата
дивідендів у будь-якій формі.
На підставі постанови Правління Національного банку України № 265
від 23.04.2015 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС
БАНК» Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб було прийнято рішення №87 від 24.04.2015р про початок процедури
ліквідації ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» з 24 квітня 2015р строком на один рік
до 23.04.2016.
Рішенням виконавчої дирекція ФГВФО "Про продовження строків
здійснення процедури ліквідації ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" та делегування
повноважень ліквідатора" від 23.03.2016 за № 404 продовжено строки
здійснення процедури ліквідації ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" на два роки по
23.04.2018 включно.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
У зв’язку з ліквідацією банку основні показники фінансово-господарської
діяльності емітента за 2016 рік не розраховувалися.
Уповноважена особа ФГВФО
на ліквідацію ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»
І.В.Біла

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРИСТАЛБАНК»

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 39544699)
Акціонерам
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»
код за ЄДР 39544699
місцезнаходження Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
акціонерів
Повідомляємо, що 11 квітня 2017 р. о 10.00 годині відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».
Проект порядку денного:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення
порядку проведення загальних зборів акціонерів.
2. Попереднє схвалення значних правочинів (попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів), які можуть вчинятися ПАТ «КРИСТАЛБАНК» протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.
Збори відбудуться за адресою: 04053, м. Київ, вулиця Кудрявський

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

І. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента ПРАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР» 2. Код за

ЄДРПОУ 32850455 3. Місцезнаходження 14014 Чернігів Льва Толстого, 154 4. Міжміський код, телефон та факс 380444951697 380444495431
5. Електронна поштова адреса proektinvest@emitent.net.ua 6. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації 32850455.EMITENT.NET.UA 7. Вид особливої
інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента.ІІ. Текст повідомлення: Приватне акціонерне товариство «Український проектно-інвестиційний центр» (код за ЄДРПОУ:
32850455, місцезнаходження: 14014, м. Чернігів, вул. Л. Толстого, 154), за
результатами Річних Загальних Зборів Акціонерів, що відбулися
24.03.2017р., Протокол № 13 від 24.03.2017р., повідомляє про звільнення
посадових осіб емітента: Посадова особа Франчук Борис Іванович, яка
займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11місяців. . Замість
звільненої особи нікого не призначено в зв'язку з тим, що Товариство перебуває у стані припинення. Франчук Б.І. не надав згоди на розкриття паспортних даних.Посадова особа Іванюк Володимир Васильович , яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.Володiє часткою в
статутному капіталі емiтента 0,00001%. Володiє пакетом акцій емітента у
розмірі 0%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 місяців.. На
посаду Член Наглядової Ради замість Іванюка В.В. нікого не призначено,
оскільки Товариство перебуває у стані припинення. Іванюк В. В. не надав
згоди на розкриття паспортних даних.Посадова особа Семен-Оглу Наталя Валентинівна , яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Володiє пакетом
акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 місяців.. На посаду Члена Наглядової Ради замість СеменОглу Н.В.. нікого не призначено, оскільки Товариство перебуває у стані
припинення. Семен-Оглу Н.В. не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Посадова особа , Голянська Алла Михайлівна, яка займала посаду
Ревізор акціонерного товариства, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,
протягом якого особа перебувала на посаді: 11 місяців.. На посаду Член
Наглядової Ради замість Голянської А.М. нікого не призначено, оскільки
Товариство перебуває у стані припинення. Голянська А.М.не надала згоди
на розкриття паспортних даних.ІIІ. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Ліквідатор
Пода В.В. 27.03.2017
узвіз, 2, кабінет № 1.
Реєстрація акціонерів буде проводитись 11 квітня 2017 р. з 09.00 год. до
09.45 год. за місцем проведення загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 05 квітня 2017 р.
Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваженим представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.
Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань
порядку денного у Голови Правління Гребінського Леоніда Андрійовича у робочі дні, робочий час за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 4/1, Відділення № 1 в м. Київ Київської дирекції, кабінет Голови Правління, в день
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами – Голова Правління Гребінський Леонід Андрійович.
Телефон для довідок: (044) 590-46-62.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: https://
crystalbank.com.ua.
Спостережна рада ПАТ «КРИСТАЛБАНК»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
МIЖНАРОДНИЙ БАНК»

14282829
04070, м. Київ , вул. Андрiївська, буд. 4
+380 44 231-7381 +380 44 231-7345
Elena.Shubina@fuib.com
https://about.pumb.ua/
investor#block342
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МIЖНАРОДНИЙ БАНК» (надалi – ПАТ «ПУМБ» або Банк) повiдомляє, що
згiдно Рiшення Спостережної ради вiд 24.03.2017 року (Протокол № 271)
прийнято рішення скасувати з 16.01.2017р. рішення Спостережної ради
Банку, прийняте на засіданні Спостережної ради Банку 16.01.2017р. (Протокол №265) з питань порядку денного вказаного засідання, а саме:
- про припинення повноважень Начальника Управлiння протидiї
легалiзацiї грошей, отриманих злочинним шляхом, Члена Правлiння Хари
Едуарда Анатолiйовича як члена Правлiння Банку та працівника Банку,
вiдповiдального за проведення фiнансового монiторингу в Банку (надалi –
вiдповiдальний працiвник Банку) шляхом його виведення зi складу
Правлiння 16.01.2017р.
24 березня 2017 року на засiданнi Спостережної Ради ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ
БАНК» (Протокол № 271 вiд 24 березня 2017 р.) прийнято рiшення вважати
Хару Едуарда Анатолійовича членом Правління та вiдповiдальним
працiвником Банку, повноваження якого не припинялись.
Згiдно рiшення Спостережної ради № 141 вiд 24.03.2011 року Хару Едуарда Анатолiйовича було призначено на посаду начальника Управлiння
протидiї легалiзацiї грошей, одержаних злочинним шляхом, за сумiсництвом,
у зв’язку iз виробничою необхiднiстю з 01.04.2011р. Вiдповiдно до вищезазначеного рiшення його введено до складу Правлiння ПАТ «ПУМБ» та призначено вiдповiдальним працiвником Банку з 01.04.2011р. Вiдповiдно до
рiшення Спiльних позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку та ПАТ

«ДОНГОРБАНК» вiд 21 жовтня 2011 року (протокол № 60 вiд 21.10.2011 р.)
було затверджено склад Правлiння ПАТ«ПУМБ» як Банку-правонаступника
ПАТ«ДОНГОРБАНК» у зв’язку з реорганiзацiєю ПАТ «ДОНГОРБАНК» шляхом приєднання до ПАТ «ПУМБ». Призначено Хару Едуарда Анатолiйовича
членом Правлiння Банку. Вiдповiдно до вищезазначеного рiшення приступив до виконання своїх повноважень з дати державної реєстрацiї змiн до
Статуту ПАТ «ПУМБ» – 18 листопада 2011 року. 27 жовтня 2014 р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ», що скликанi за
рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про
акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято
рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ
«БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Вiдповiдно до вищезазначеного
рiшення Хару Едуарда Анатолiйовича переобрано на посаду Начальника
Управлiння з протидiї легалiзацiї грошей отриманих злочинним шляхом,
Члена Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля дати завершення приєднання АТ
«БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Датою завершення приєднання
була дата реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ «ПУМБ» у зв’язку з приєднанням
– 19 липня 2016 року.
Часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено (обрано): термiн не зазначено. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МIЖНАРОДНИЙ БАНК» (надалi – ПАТ «ПУМБ» або Банк) повiдомляє, що
на засіданні Спостережної ради вiд 24.03.2017 року (Протокол № 271) прийнято рішення скасувати з 16.01.2017р. рішення Спостережної ради Банку,
прийняте на засіданні Спостережної ради Банку 16.01.2017р. (Протокол
№265) з питань порядку денного вказаного засідання, а саме:
- про обрання Директора Департаменту фiнансового монiторингу Горбенко Ганну Валерiївну членом Правлiння Банку з 16.01.2017 року та призначення працiвником Банку, вiдповiдальним за проведення фiнансового
монiторингу в Банку (надалi – вiдповiдальний працiвник Банку) з дати погодження її кандидатури Нацiональним банком України.
Часткою в статутному капiталi ПАТ «ПУМБ» не володiє, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надала.
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
Черненко Сергiй Павлович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
27.03.2017
(дата)

публiчне акцiонерне товариство “Нацiональна акцiонерна компанiя “Нафтогаз України”
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
публiчне акцiонерне товариство
емітента
"Нацiональна акцiонерна компанiя
"Нафтогаз України"
2. Код за ЄДРПОУ
20077720
3. Місцезнаходження
01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6
4. Міжміський код, телефон та 044 586-35-37 044 586-33-10
факс
5. Електронна поштова адреса ngu@naftogaz.com
6. Адреса сторінки в мережі
http://www.naftogaz.com/files/emitent_
Інтернет, яка додатково
osoblyva/2017_3.htm
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про рішення емітента про
утворення, припинення його філій,
представництв

II. Текст повідомлення
22 березня 2017р. на пiдставi рiшення правлiння Нацiональної
акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» Вiддiлом з питань державної
реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб – пiдприємцiв Шевченкiвської районної в мiстi Києвi державної адмiнiстрацiї зареєстровано Фiлiю «Нафтогазобслуговування» Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональна
акцiонерна компанiя «Нафтогаз України».
Мiсцезнаходження фiлiї: 02002, м.Київ, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 2.
Функцiї фiлiї: надання автотранспортних послуг, послуг iз забезпечення громадського харчування, послуг обслуговування адмiнiстративних примiщень.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова правління
Коболєв А.В.
23.03.2017

ПАТ «Києво-Святошинська аптека №5»
ПАТ «Києво-Святошинська аптека №5», місцезнаходження: 08153,
м.Боярка, вул. Молодіжна , 76, надалі Товариство, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства за 2015 рік, які відбудуться «29» квітня 2017 року о 11:30 год. за адресою: м. Київ, вул. В.Васильківська 66, к. 206, Бізнес-центр «Троїцький». Реєстрація з 10:20 до
11:20 години за місцем проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
Дата складання переліку акціонерів 31.12.2016 р. Порядок денний: 1.Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії, Голови і секретаря, порядку голосування, регламенту Загальних зборів. 2.Звіт про діяльність Генерального директора Товариства . 3.Звіт Наглядової ради

Товариства. 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства. 5.Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора,
звіту Ревізійної комісії.6.Затвердження річного звіту Товариства. 7.Розподіл
прибутку та збитків Товариства. 8.Прийняття рішення про затвердження рішень та вчинених правочинів. 9. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства. 10. Про відкликання та обрання членів Ревізійної
комісії Товариства /+38044/-587-50-29. Акціонери можуть ознайомитись з
матеріалами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів,
починаючи 3 23.04 до 29.04 (з понеділка по четвер) з 10.00 до 12.00 години
у робочі дні особисто за місцезнаходженням Товариства.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство
Промислова компанія «Укрцемент»

Юридична адреса: 64205, Харківська область, м. Балаклія,
вул. Геологічна 12
Код ЄДРПОУ 21235486, тел./факс 05749-2-30-36
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 29 квітня 2017 року о 10.00 годині за адресою: 64205, Харківська область, м. Балаклія, вул. Геологічна 12, кабінет № 2.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться 29 квітня 2017 року з 09-30 до 09-50 години за місцем
проведення зборів.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність
та документ, що посвідчує особу.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в річних
загальних зборах, визначена на 25 квітня 2017 року, згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 09 березня 2017 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про розгляд звіту Ради Директорів про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Про розгляд звіту Ревізора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за
2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2016 році.
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
9. Про затвердження Положення про Загальні Збори Товариства.
10. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову
раду Товариства, до Положення про Раду Директорів Товариства, до
Положення про Ревізора Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження
умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення
розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
13. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
14. Про обрання Ревізора Товариства.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного розміщена на сайті: https://smida.gov.ua/db/
participant/21235486.
Ознайомитися з проектами документів можна за адресою: 64205, Харківська область, м. Балаклія, вул. Геологічна 12, кабінет № 2, з 08.00 год.
до 12.00 год., з вівторка по четвер.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Рядинський Михайло Петрович.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Період
попереНайменування показника
звітний
дній
Усього активів
6792,1
7066,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)
18,6
28
Довгострокові фінансові інвестиції
Виробничі запаси
48
46
Сумарна дебіторська заборгованість
1,7
289
Грошові кошти та їх еквіваленти
0
0
Нерозподілений прибуток (збиток)
(6198)
(5875)
Власний капітал
6638
6961
Статутний капітал
5879
5879
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
154,6
106
Чистий прибуток (збиток)
(322,9)
(1121)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
5879000 5879000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
2
4
Рада Директорів.
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Приватне акціонерне товариство
«СХІД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
1. Загальні відомості: повне найменування – Приватне акціонерне
товариство «СХІД»; організаційно-правова форма – Приватне акціонерне товариство; місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9; код ЄДРПОУ – 24372676; тел., факс: (044) 576-56-95; ел. поштова адреса: shid@teamo.ua; власна сторінка в мережі інтернет:
24372676.smida.gov.ua;
вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб
емітента.
2. Текст повідомлення: припинення повноважень на підставі закону
України «Про акціонерні товариства», ст.32, п.2 та рішення чергових річних загальних зборів акціонерів (протокол загальних зборів акціонерів
від 24.03.2017р. № 1): голови наглядової ради – Юрченко Тетяни Валентинівни; членів наглядової ради – Коротуна Олександра Михайловича,
Романенко Лариси Олександрівни, перебували на посаді з 2013р.; ревізора, акціонера, Юрченка Олександра Борисовича, паспорт серія МЕ
№ 377496, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві
02.04.2004р., володіє 50 шт. простих іменних акцій, що складає 0,0126%
від загальної кількості акцій у відсотках; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; посади за останні п’ять років будівельник – пусконаладник ПрАТ «СХІД», ревізор ПрАТ «СХІД»., перебував на
посаді з 25.03.2016 по 24.03.2017р.р. на підставі рішення чергових річних загальних зборів акціонерів (протокол загальних зборів акціонерів
від 25.03.2016р. № 1).
На підставі рішення чергових річних загальних зборів акціонерів (протокол загальних зборів акціонерів від 24.03.2017р. № 1) призначено на
посаду:
Членів наглядової ради:
Юрченко Тетяну Валентинівну, акціонера, володіє 372876 штук простих, іменних акцій приватного акціонерного товариства «СХІД», що складає 94,16%; паспорт серія СН № 603969, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС
України в місті Києві 28.11.1997 р.; посади за останні п’ять років – зав. відділу, заст. директора Дитячо-юнацького центру Дарницького району, голова наглядової ради Товариства; непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має; призначена на посаду на три роки;
голову наглядової ради – Юрченко Тетяну Валентинівну обрано на засіданні наглядової ради (протокол № 4 від 24.03.2017р.);
Коротуна Олександра Михайловича, не володіє акціями Товариства,
представник акціонера Юрченка Олега Борисовича, який володіє 526
штук простих, іменних акцій приватного акціонерного товариства «СХІД»,
що складає 0,13%; паспорт серія СО № 210256, виданий Дніпровським РУ
ГУ МВС України 09.09.1999р.; посади за останні п’ять років – заступник
начальника управління правового захисту діяльності банку Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «КИЇВ», заступник
директора департаменту правового забезпечення ПАТ «Європейський газовий банк», член наглядової ради Товариства; непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має; призначений на посаду на три
роки;
Романенко Ларису Олександрівну, не володіє акціями Товариства,
представник Юрченко Тетяни Валентинівни, акціонера Товариства, яка
володіє 372876 штук простих, іменних акцій приватного акціонерного
товариства «СХІД», що складає 94,16%; паспорт серія СН № 607445,
виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16.12.1997р.; посади за останні п’ять років – викладач Київського механікометалургійного коледжу, член наглядової ради Товариства; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; призначена на
посаду на три роки;
Директора:
Юрченко Інну Олегівну не володіє акціями Товариства, представник
Зубрицької Ірини Миколаївни, акціонера Товариства, що володіє 1000
штук простих, іменних акцій приватного акціонерного товариства «СХІД»,
що складає 0,25%; паспорт серія СН № 603970, виданий Дарницьким РУ
ГУ МВС України 28.11.1997 р; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; посади за останні п’ять років – директор ТОВ «ТЕАМО», директор ПрАТ «СХІД», посадова особа призначена на три роки;
Ревізора:
Зубрицьку Ірину Миколаївну, акціонера Товариства, паспорт серія МЕ
№ 858906, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві
29.02.2008р., володіє 1000 шт. простих іменних акцій, що складає 0,25%
від загальної кількості акцій у відсотках; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; посада протягом останніх п’яти років –
бухгалтер ПрАТ «СХІД»; посадова особа призначена на період до дати
проведення чергових річних загальних зборів акціонерів.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
вказана в повідомленні та визнає, що несе відповідальність, згідно діючого законодавства України.
Директор ПрАТ «СХІД (підпис) Юрченко І.О. 24.03.2017.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство «Професiонал»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Професiонал»
2. Код за ЄДРПОУ
22492630
3. Місцезнаходження
67550, Одеська область,
Комiнтернiвський район, село
Григорiвка, вул. Заводська, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс 0487593105 0487593105
5. Електронна поштова адреса
zao@prof.yuzhny.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.professional.pat.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ПРОФЕСIОНАЛ» вiд 24.03.2017
р. прийнято рiшення, у зв’язку iз завершенням термiну дiї повноважень посадової особи, припинити повноваження Голови Наглядової Ради Дмитрiєнко
Олени Володимирiвни (паспорт КЕ 588461, виданий 06.03.1997 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одесскiй областi). Посадова особа володiє
часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,09 %. Не має непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Cтрок, протягом якого перебувала на зазначенiй посадi – з 26.03.2014 року по 24.03.2017 року.
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ПРОФЕСIОНАЛ» вiд
24.03.2017 р. прийнято рiшення обрати на наступний термiн на посаду Голови Наглядової Ради Дмитрiєнко Олену Володимирiвну (паспорт КЕ
588461, виданий 06.03.1997 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в
Одесскiй областi). Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi
емiтента у розмiрi 0,09 % та є акцiонером Товариства. Не є представником
акцiонера або групи акцiонерiв; не є незалежним директором. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Особу обрано строком на 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
ПрАТ «Професiонал», бухгалтер по з/п та кадрам з 10.01.1994 р. по
31.08.2015 р; з 01.09.2015 р. - нач. вiддiлу кадрiв.
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ПРОФЕСIОНАЛ» вiд 24.03.2017 р.
прийнято рiшення, у зв’язку iз завершенням термiну дiї повноважень посадової особи, припинити повноваження Члена Наглядової Ради Палямара Василя Семеновича (КК 341451, виданий 22.10.1999 р. Суворовським МВ ОМУ
УМВС Українi в Одеськiй обл.). Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 1,32 %. Не має непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини. Cтрок, протягом якого перебувала на
зазначенiй посадi – з 26.03.2014 року по 24.03.2017 року.
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ПРОФЕСIОНАЛ» вiд 24.03.2017 р.
прийнято рiшення обрати на наступний термiн на посаду Члена Наглядової
Ради Палямара Василя Семеновича (КК 341451, виданий 22.10.1999 р. Суворовським МВ ОМУ УМВС Українi в Одеськiй областi). Посадова особа
володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 1,32 % та є
акцiонером Товариства. Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв;
не є незалежним директором. Не має непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини. Особу обрано строком на 3 роки. Посади, якi обiймала
особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ «Професiонал», слюсар з монтажу та ремонту технологiчного обладнання з 01.12.2008 р. по 10.03.2015 р.
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ПРОФЕСIОНАЛ» вiд 24.03.2017 р.
прийнято рiшення, у зв’язку iз завершенням термiну дiї повноважень посадової особи, припинити повноваження Члена Наглядової Ради Пащенка
Станiслава Вiкоровича (КЕ 269004, виданий 27.05.1996 р. Комiнтернiвським
РВ УМВС України в Одеськiй областi). Посадова особа володiє часткою в
статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,53 %. Не має непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини. Cтрок, протягом якого перебувала на
зазначенiй посадi – з 26.03.2014 року по 24.03.2017 року.
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ПРОФЕСIОНАЛ» вiд
24.03.2017 р. прийнято рiшення обрати на наступний термiн на посаду
Члена Наглядової Ради Пащенка Станiслава Вiкоровича (КЕ 269004, виданий 27.05.1996 р. Комiнтернiвським РВ УМВС України в Одеськiй областi).
Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi
0,53 % та є акцiонером Товариства. Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв; не є незалежним директором. Не має непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини. Особу обрано строком на 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ «Професiонал»,
механiк по випуску а/тр-та з 01.12.2008 р. по 10.03.2015 р.
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ПРОФЕСIОНАЛ» вiд
24.03.2017 р. прийнято рiшення, у зв’язку iз завершенням термiну дiї повноважень посадової особи, припинити повноваження Ревiзора Грущенко
Любов Володимирiвни (КК 618091, виданий 30.01.2001 р. Комiнтернiвським
РВ УМВС України в Одеськiй областi). Посадова особа володiє часткою в
статутному капiталi емiтента у розмiрi 1,41 %. Не має непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини. Cтрок, протягом якого перебувала на
зазначенiй посадi – з 26.03.2014 року по 24.03.2017 року.

Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ПРОФЕСIОНАЛ» вiд
24.03.2017 р. прийнято рiшення обрати на наступний термiн на посаду
Ревiзора Грущенко Любов Володимирiвну (КК 618091, виданий
30.01.2001 р. Комiнтернiвським РВ УМВС України в Одеськiй областi). Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi
1,41 %. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Особу обрано строком на 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом
останнiх п'яти рокiв: ПрАТ «Професiонал», з 03.03.1993 р. по 27.05.2015 р,
зам. гол. бухгалтера.
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ПРОФЕСIОНАЛ» вiд
24.03.2017 р. прийнято рiшення, у зв’язку iз завершенням термiну дiї повноважень посадової особи, припинити повноваження Голови Правлiння
Буяджи Анатолiя Васильовича (КЕ 528550, виданий 25.01.1997 р. Суворським РВОМУ УМВС України в Одеськiй областi). Посадова особа володiє
часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,18 %. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Cтрок, протягом якого перебувала на зазначенiй посадi – з 26.03.2014 року по 24.03.2017 року.
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ПРОФЕСIОНАЛ» вiд 24.03.2017 р.
прийнято рiшення обрати на наступний термiн на посаду Голови Правлiння
Буяджи Анатолiя Васильовича (КЕ 528550, виданий 25.01.1997 р. Суворським РВОМУ УМВС України в Одеськiй областi). Посадова особа володiє
часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,18 %. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Особу обрано строком на 3
роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
ПрАТ «Професiонал, Голова Правлiння з 02.09.1989 р.
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ПРОФЕСIОНАЛ» вiд
24.03.2017 р. прийнято рiшення, у зв’язку iз завершенням термiну дiї повноважень посадової особи, припинити повноваження члена Правлiння
Сегодiної Наталiї Павлiвни (КЕ 474197, виданий 10.12.1996 р.,
Комiнтернiвським РО УМВС України в Одеськiй областi). Посадова особа
не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Не має непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Cтрок, протягом якого перебувала на зазначенiй посадi – з 26.03.2014 року по 24.03.2017 року.
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ПРОФЕСIОНАЛ» вiд 24.03.2017 р.
прийнято рiшення обрати на наступний термiн на посаду члена Правлiння
Сегодiну Наталiю Павлiвну (КЕ 474197, виданий 10.12.1996 р.,
Комiнтернiвським РО УМВС України в Одеськiй областi). Посадова особа не
володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Не має непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Особу обрано строком на 3
роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
ПрАТ «Професiонал», з 22.02.2008 р. по 09.06.2014 р. бухгалтер по облiку
ПДВ, з 10.06.2014 р. - головний бухгалтер ПрАТ ПрАТ «Професiонал».
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ПРОФЕСIОНАЛ» вiд
24.03.2017 р. прийнято рiшення, у зв’язку iз завершенням термiну дiї повноважень посадової особи, припинити повноваження члена Правлiння
Щербакова Миколи Iвановича (КК 283548, виданий 22.10.1999 р. Южненським МВУМВС України в Одеськiй областi). Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 1,5 %. Не має непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Cтрок, протягом якого перебувала на зазначенiй посадi – з 26.03.2014 року по 24.03.2017 року.
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ПРОФЕСIОНАЛ» вiд
24.03.2017 р. прийнято рiшення обрати на наступний термiн на посаду
члена Правлiння Щербакова Миколу Iвановича (КК 283548, виданий
22.10.1999 р. Южненським МВУМВС України в Одеськiй областi). Посадова
особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 1,5 %. Не
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Особу обрано строком на 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти
рокiв: ПрАТ «Професiонал», Начальник монтажної дiдянки.
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ПРОФЕСIОНАЛ» вiд
24.03.2017 р. прийнято рiшення, у зв’язку iз завершенням термiну дiї повноважень посадової особи, припинити повноваження члена Правлiння
Стрескула Володимира Миколайовича (КЕ 760286, виданий 10.10.1997 р.
Южненським МВУМВС України в Одеськiй областi). Посадова особа володiє
часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,09 %. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Cтрок, протягом якого перебувала на зазначенiй посадi – з 26.03.2014 року по 24.03.2017 року.
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ПРОФЕСIОНАЛ» вiд 24.03.2017 р.
прийнято рiшення обрати на наступний термiн на посаду члена Правлiння
Стрескула Володимира Миколайовича (КЕ 760286, виданий 10.10.1997 р.
Южненським МВУМВС України в Одеськiй областi). Посадова особа володiє
часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,09 %. Не має непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Особу обрано строком на 3 роки.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ «Професiонал»
з 04.03.1990р по23.12.2014р, прораб монтажної дiлянки.
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ПРОФЕСIОНАЛ» вiд
24.03.2017 р. прийнято рiшення, у зв’язку iз завершенням термiну дiї повноважень посадової особи, припинити повноваження члена Правлiння
Герасименка Вячеслава Дмитрiйовича (КК 564357, виданий 10.11.2000 р.
Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi). Посадова особа
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не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Не має непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Cтрок, протягом якого перебувала на зазначенiй посадi – з 26.03.2014 року по 24.03.2017 року.
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ПРОФЕСIОНАЛ» вiд 24.03.2017 р.
прийнято рiшення обрати на наступний термiн на посаду члена Правлiння
Герасименка Вячеслава Дмитрiйовича (КК 564357, виданий 10.11.2000 р.
Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi). Посадова особа
не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Не має непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Особу обрано строком на 3
роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ

«Професiонал» з 23.09.1999 р. по тепер. час - начальник виробничої бази
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
Буяджи Анатолiй Васильович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
27.03.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КВІТИ КРЕМЕНЧУКА»
ЄДРПОУ 05445184, повідомляє про проведення чергових Загальних
зборів акціонерів, що відбудуться 28.04.2017 року о 12.00 за
адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул.Свіштовська,
буд. 6, кімн. № 1
Проект порядку денного:
1. Затвердження умов договору з ДУ ТОВ «Перший регіональний
фондовий дім» на виконання функцій лічильної комісії, затвердження
регламенту проведення Загальних зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
3. Обрання голови та секретаря зборів.
4. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність у 2016
році і основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.
5. Звіт наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт ревізора і затвердження його висновків.
7. Затвердження річного звіту за 2016 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту
Товариства в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах, 24 година 24 квітня 2017р.
Реєстрація учасників зборів з 11.00 до 11.40. Для участі у зборах при собі треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує
особу. Представникам акціонерів треба мати паспорт і довіреність на
право участі у зборах, засвідчену відповідно чинному законодавству
України.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним у робочі дні з понеділка по четвер: 10.00-12.00 та
13.00-15.00, а також у день проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства (кімната №1). Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів Товариства з документами з питань порядку ден-

ного – директор Федосюк А.А. або особа, яка виконує його обов’язки.
Пропозиції до порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до
дати проведення зборів.
Довідки за телефоном: (050)298-0703.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію:
05445184.smida.gov.ua.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
2016р.
2015р.
Усього активів
4000,4
6817,4
Основні засоби
3884,0
4131,4
Довгострокові фінансові інвестиції
----Запаси
21,7
233,7
Сумарна дебіторська заборгованість
41,5
1550,0
Грошові кошти та їх еквіваленти
0,8
444,8
Нерозподілений прибуток
(5101,5)
(2298,6)
Власний капітал
3902,0
6704,9
Статутний капітал
4021,9
4021,9
Довгострокові зобов’язання
----Поточні зобов’язання
98,4
86,5
Чистий прибуток (збиток)
(2802,9)
1253,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)
16 087 600
16 087 600
Кількість власних акцій, викуплених
----протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
----на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець
1
6
періоду (осіб)

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

27.03.2017 вих № 133676зв згiдно якого пакет власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй змiнився:
- пакет власника акцiй B.V. WEST-EAST CHEMICAL TRADING LIMITED
(Реєстрацiйний код HE 63947, мiсцезнаходження: Кiпр, Ларнака, Арадiппу,
вул.Мiхаеля Кутсофта, буд.9) зменшився на 1 640 000 шт. (один мiльйон
шiстьсот сорок тисяч штук простих iменних акцiй, що становить 10,00%
статутного капiталу емiтента та став 5 118 236 шт. простих iменних акцiй,
що становить 31,208756 % статутного капiталу емiтента.
Згiдно отриманого 28.03.2017 р емiтентом вiд ПАТ «НДУ» зведеного
облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв, який складений станом на
24.03.2017 р., вих № 133676 зб вiд 27.03.2017 р вiдбулися змiни
власникiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: пакет
власника «фiзичної особи» до змiни пакета акцiй становив 0% (0 штук
простих iменних акцiй), пiсля змiни частки пакет акцiй становить
10,0000% (1 640 000 штук простих iменних акцiй).
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Мкртчян Арутюн Вагинакович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
28.03.2017
(дата)

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

товариство "Краснополянський пiщаний
кар'єр"

00184106
85571, с. Красна Поляна, не має
0624395134 0624395134
a.kolbaev@astor.ua
http://prat-kpk.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
28 березня 2017 року ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПIЩАНИЙ КАР'ЄР», отримало зведений облiковий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 24.03.2017 вiд Публiчного
акцiонерного товариства «Нацiональний Депозитарiй України» вiд
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Наглядова рада ПрАТ «Квіти Кременчука»

Достовірність інформації підтверджую.
Генеральний директор 	А.В. Мкртчян

№60, 29 березня 2017 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»

(надалі - «Товариство») ідентифікаційний код 00447971
Шановний акціонере!
Повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» та звертаємо увагу на наступну інформацію:
Повне найменування та місцезнаходження Товариства: Публічне
акціонерне товариство «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД», 01010, місто
Київ, вулиця Івана Мазепи, будинок 10
Дата, час та місце проведення чергових загальних зборів: 29 квітня
2017 року, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 9, корпус 73, 4 (четвертий ) поверх, каб.402 о 09-00 годині.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових загальних зборах: Початок реєстрації 29 квітня 2017 року о 08-00
год., закінчення 29 квітня 2017 року о 08-45 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах: «26» квітня 2017 року.
Перелік питань, що виноситься на голосування чергових загальних
зборів (Порядок денний):
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
2.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3.Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів
Товариства.
4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5.Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства по результатам 2016 р.
8. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності
товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
9. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
10. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними
для прийняття рішень, за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 10,

1 (перший) поверх у робочі дні з 9-00 год. до 16-30 год., з перервою на обід
з 13-00 год. до 14-00 год. та в день проведення загальних зборів акціонерів
(29.04.2017р.) – також у місці їх проведення (адреса та дата початку реєстрації зазначені вище).
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами – Малишевська Тетяна Олександрівна.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: https://smida.gov.ua/db/participant/00447971
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства –
ПАТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» за 2016 рік
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
534 400
472 949
Основні засоби
48 742
38 231
Довгострокові фінансові інвестиції
0
380
Запаси
3 495
3 868
Сумарна дебіторська
199 979
128 495
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
772
383
Нерозподілений прибуток
63 998
49 945
Власний капітал
64 621
50 568
Статутний капітал
498
498
Довгострокові зобов’язання
15 218
13 786
Поточні зобов’язання
454 561
408 595
Чистий прибуток (збиток)
(5 618)
(4 888)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
332 262
332 262
Кількість власних акцій, викуплених
0
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
0
0
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
192
340
(осіб)
Голова Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» Мартинюк Степан Ярославович _____________________

Приватного Акціонерного Товариства «Європейський дім»
Шановні акціонери
Приватного Акціонерного Товариства
«Європейський дім»
(код ЄДРПОУ - 32712397, юридична та поштова адреса: Україна,
м. Львів, вул. Театральна,16)
Повідомляємо Вам, що «29» квітня 2017 року о 10:00 год.
відбудуться щорічні чергові Загальні збори акціонерів
за адресою Товариства: Україна, м. Львів, вул. Театральна, 16 готель
«Леополіс» (в приміщенні бібліотеки).
Початок реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у
Зборах буде здійснюватися 29 квітня 2017 року з 09:45 до 10:00 за місцем
їх проведення.
Проект порядку денного:
1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання голови та секретаря лічильної комісії.
3 Про затвердження звіту Правління за результатами діяльності Товариства у 2016 р.
4. Про звіт Ревізора про роботу за звітний період, висновки Ревізора про
результати фінансово-господарської діяльності Товариства, затвердження
висновків Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності.
5. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства. Розподіл
прибутків та покриття збитків Товариства.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про напрямки діяльності Товариства у 2017 році.
8. Про уповноваження Голови правління на укладення значних правочинів.
9. Про надання згоди Товариству на укладення Договорів іпотеки з компаніями Kusinkapital Ab (Кусінкапітал АБ) та HT Property Development OU
(Ейч Ті Проперті Девелопмент ОУ). Уповноваження голови правління на
підписання Договорів іпотеки.
10. Про затвердження звітів про оцінку вартості нерухомого майна Товариства.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн)*
Період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
191 880,0
115 370,0

Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість
акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб)

191 176,7
18,2
556,4

108 149,7
346,4

121,0
-133947,6
6733,0
253014,6
-27138,4
5184

329,7
-189977,5
6733,0
230823,6
-53722,3
5184

-

-

-

-

6

6

Акціонери Товариства можуть звернутися до Товариства для ознайомлення з матеріалами в будь-який робочий день під час підготовки до
Загальних зборів акціонерів, маючи при собі документ, що посвідчує
особу.
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є 24 година 25 квітня 2017 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати з собою паспорт, представникам акціонерів - паспорт та оформлену згідно з законодавством довіреність.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://edim.bfg.lviv.ua/.
З повагою,
Голова правління ________________ Добрянський Т.З.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРСОЦБАНК”
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
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента
"УКРСОЦБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ
00039019
3. Місцезнаходження
03150, м.Київ, вул.Ковпака, 29
4. Міжміський код, телефон (044) 205-45-55 та факс
5. Електронна поштова адреса report_stockmarket@ukrsotsbank.com
6. Адреса сторінки в мережі https://www.ukrsotsbank.com/sp_reginfo/
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість
II. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi
500.00 тис. доларiв США .
Дата правочину: 01.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження:
Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню
до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю
Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 13 525.00 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.024945 %.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi
220.00 тис. доларiв США .
Дата правочину: 02.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження:
Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню
до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю
Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 5 936.70 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.010949 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi
11 500.0 тис. швейцарських франкiв за 11 638.61 тис. доларiв США iз зворотним її продажем у майбутньому.
Дата правочину: 02.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження:
Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню
до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю
Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 313 681.60 тис.грн. за офiцiйним
курсом НБУ гривнi до швейцарських франкiв станом на 02.02.17р.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54 219 166 тис.грн.
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Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.578544 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi
300.00 тис. доларiв США .
Дата правочину: 03.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження:
Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню
до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю
Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 8 139.00 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.015011 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi
11 000.0 тис. швейцарських франкiв за 11 010.06 тис. доларiв США iз
зворотним її продажем у майбутньому.
Дата правочину: 09.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження:
Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню
до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю
Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 296 816.75 тис.грн. за офiцiйним
курсом НБУ гривнi до швейцарських франкiв станом на 09.02.17р.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54 219 166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.547439 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi
2000.00 тис. доларiв США.
Дата правочину: 10.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження:
Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню
до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю
Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 54 400.00 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.100334 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi
500.00 тис. доларiв США.
Дата правочину: 13.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження:
Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню
до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю
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Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 13 570.00 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.025028%.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi
16 560.0 тис. доларiв США iз зворотним її продажем у майбутньому.
Дата правочину: 14.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 449 854.22 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54 219 166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.829696%.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi
9 200.0 тис. доларiв США iз зворотним її продажем у майбутньому.
Дата правочину: 14.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 249 919.01 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54 219 166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.460942 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi
18 000.0 тис. доларiв США iз зворотним її продажем у майбутньому.
Дата правочину: 14.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 488 971.98 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54 219 166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.901843 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 216.21
тис.Євро.
Дата правочину: 16.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Укра-

їна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 6 206.54 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.011447 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi
11 000.0 тис. швейцарських франкiв за 10 991.26 тис.доларiв США iз зворотним її продажем у майбутньому.
Дата правочину: 16.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 294 225.71 тис.грн. за офiцiйним
курсом НБУ гривнi до швейцарських франкiв станом на 16.02.17р.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54 219 166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.54266 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 500.00
тис. доларiв США.
Дата правочину: 17.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 13 522.50 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.02494 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi
1000.00 тис. доларiв США.
Дата правочину: 21.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:27 060.00 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.049909 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 500.00
тис. доларiв США.
Дата правочину: 21.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 13525.00 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.024945 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi
9 251.0 тис. доларiв США iз зворотним її продажем у майбутньому.
Дата правочину: 21.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 250 054.53 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54 219 166.0 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.461192 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi
1000.00 тис. доларiв США .
Дата правочину: 22.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 26 990.00 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.049779 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi
1000.00 тис. доларiв США .
Дата правочину: 22.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 26 980.00 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.049761 %.
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Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi
1000.00 тис. доларiв США .
Дата правочину: 23.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 26930.00 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.049669 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 250.00
тис. доларiв США .
Дата правочину: 23.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 6 732.50 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.012417 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi
11 000.0 тис. швейцарських франкiв за 10 922.35 тис. доларiв США iз зворотним її продажем у майбутньому.
Дата правочину: 23.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 293 105.02 тис.грн. за
офiцiйним курсом НБУ гривнi до швейцарських франкiв станом на 23.02.17р.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54 219 166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.540593 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 250.00
тис. доларiв США .
Дата правочину: 24.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 6 749.50 тис.грн.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.012449 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi
500.00 тис. доларiв США.
Дата правочину: 28.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 13 585.00 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.025056 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi
16700.00 тис. доларiв США iз зворотним її продажем у майбутньому.
Дата правочину: 28.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 451 796.32 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.833278 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi
9 250.00 тис. доларiв США iз зворотнiм продажем її у майбутньому.
Дата правочину: 28.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередкова-

но) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 250 246.47 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.461546 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi
18 500.00 тис. доларiв США iз зворотним її продажем у майбутньому.
Дата правочину: 28.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 500 492.93 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.923092 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: надання мiжбанкiвського кредиту у сумi 250 000 тис.
гривень, строк розмiщення кредиту - 14 днiв, вiдсоткова ставка – 14 %.
Дата правочину: 21.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 250 000 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54 219 166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.461092 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
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
Савощенко Тамара Юрiївна
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
24.03.2017
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІНТЕР» на підставі заяви особи про
припинення повноважень за власним бажанням без прийняття рішення
загальними зборами товариства, а саме:- припинено повноваження голови Наглядової ради Мендіковського Вадима Геннадійовича (паспорт
ВЕ №304913 виданий Калiнiнським РВ Горлiвського МУ УМВС України у
Донецькiй областi 15.06.2002р.) на підставі заяви про припинення повноважень голови Наглядової ради за власним бажанням. Особа перебувала на посаді з 28.04.2014р. Особа часткою в статутному капiталi
товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду голови Наглядової ради
замість особи, повноваження якої припинено, нікого не призначено (не
обрано).
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Голова правлiння Рябова Олена Олександрiвна
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 28.03.2017

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство «Вiнтер»

01549478
83102, м. Донецьк, вул. Стадiонна,
буд. 22
4. Міжміський код, телефон та факс (062) 385-14-75 (062) 385-14-75
5. Електронна поштова адреса
peo@winter.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
www.winter.com.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
27.03.2017р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПУБЛІЧНОГО
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№60, 29 березня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРСОЦБАНК”
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 "УКРСОЦБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ
00039019
3. Місцезнаходження
03150, м.Київ, вул.Ковпака, 29
4. Міжміський код, телефон та
(044) 205-45-55 факс
5. Електронна поштова адреса
report_stockmarket@ukrsotsbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, https://www.ukrsotsbank.com/sp_reginfo/
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість
II. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
10500 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 02.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження:
Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню
до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю
Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 10500 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.019366 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
1000 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 03.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження:
Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню
до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю
Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1000 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.001844 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
19000 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 03.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження:
Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню
до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю
Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 19000 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
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звiтностi (за 2015 рiк): 0.035043 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
1520 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 06.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження:
Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню
до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю
Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1520 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.002803 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
23000 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 06.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження:
Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню
до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю
Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 23000 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.04242 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової iноземної валюти у сумi
500 тис. доларiв США за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 06.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження:
Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню
до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю
Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 13539 тис.грн. за
офiцiйним курсом НБУ гривнi до доларiв США станом на 06.02.17р.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.024971 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
5000 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 07.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження:
Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню
до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю
Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 5000 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.009222 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
15000 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 07.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 15000 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.027665 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
1600 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 08.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1600 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.002951 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
6500 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 08.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 6500 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.011988 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
1500 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 09.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц

Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1500 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.002767 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
1000 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 09.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1000 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.001844 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
1800 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 09.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1800 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.00332 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
16000 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 09.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 16000 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.02951 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
1000 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 10.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Укра-
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їна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1000 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.001844 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
1500 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 10.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1500 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.002767 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
2000 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 10.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 2000 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.003689 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
1000 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 10.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1000 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.001844 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
3200 тис. гривень за безготiвковi кошти.
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Дата правочину: 13.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 3200 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.005902 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
38000 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 13.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 38000 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.070086 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової iноземної валюти у сумi
1000 тис. доларiв США за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 13.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 27206.8 тис.грн. за
офiцiйним курсом НБУ гривнi до доларiв США станом на 13.02.17р.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.050179 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
1500 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 14.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1500 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.002767 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
1200 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 20.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1200 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.002213 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
2000 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 21.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 2000 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.003689 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
600 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 22.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 600 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.001107 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
750 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 22.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 750 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi

активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.001383 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
700 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 23.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 700 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.001291 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
1000 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 23.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1000 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.001844 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
16500 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 23.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 16500 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.030432 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
500 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 24.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 500 тис.грн.
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Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.000922 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
600 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 24.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 600 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.001107 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
13000 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 24.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 13000 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.023977 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
1800 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 27.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередкова-

но) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1800 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.00332 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
37000 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 28.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 37000 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.068242 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» 23.03.17р. прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Предмет правочину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi
511.6 тис. гривень за безготiвковi кошти.
Дата правочину: 28.02.17
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє
99,91% у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 511.6 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (за 2015 рiк) – 54219166 тис.грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (за 2015 рiк): 0.000944 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
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
Савощенко Тамара Юрiївна
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
24.03.2017
(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25.04.2017 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами
та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та
проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів за
місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів по 28.04.2017 р. у робочі дні в час з
10-00 по 16:30 за адресою: 03067, м. Київ, б-р Івана Лепсе, 4,корп..1,
оф.420, звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Директор Савицький
Сергiй Миколайович. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного: http://24582366.smida.gov.ua/.
Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах
для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до
чинного законодавства.
Телефон для довідок: (044) 594-70-53.

ПАТ «ТРАНС ОIЛ»

Директор ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНС ОIЛ»
(надалі – Товариство, ідентифікаційний код 24582366, адреса місцезнаходження 01032, м. Київ, вулиця Олеся Гончара, будинок 55-А) повідомляє
про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі – збори), які відбудуться 29.04.2017 року о 11-00 за адресою: 03067, м. Київ, б-р Івана
Лепсе, 4,корп..1, оф.420. Реєстрація відбудеться з 10-00 по 10-45 за місцем проведення зборів.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний
зборів):
1. Про обрання членів лічильної комісії зборів.
2. Про обрання голови, секретаря зборів Товариства та затвердження
регламенту зборів.
3. Розгляд Звітів Директора за 2012-2016 роки та прийняття рішення за
результатами розгляду звітів.
4. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2012-2016
роки.
5. Розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012-2016 роки.
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Директор ПАТ «ТРАНС ОIЛ».

№60, 29 березня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента -Приватне акціонерне
товариство «Альфа-капітал». 2.Ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ емітента – 04808650. 3.Місцезнаходження емітента -38730, Полтавська обл., Полтавський р-н, с.Рунівщина, вул.Михайла Гаврилка, буд.15.
4.Міжміський код, телефон та факс емітента -(0532)611-853. 5.Електронна
поштова адреса емітента- 04808650@atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації – http://04808650.smida.gov.ua. 7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ- Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ.Текст повідомлення
Емітент повідомляє, що рішенням чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «Альфа-капітал» від 27.03.2017р. (протокол № 1) прийнято рішення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо
надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб’єктами господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення
граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного
правочину.Вказані правочини стосуються:відчуження (купівлі-продажу, обміну,
тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або
про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в
цілому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд,
землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов’язків та інших
об’єктів; правочини щодо отримання позик, кредитів; правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до
умов, визначених Наглядовою радою Товариства.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 17 031 700, 00грн. Співвідношення граничної сукупності вартості
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає- 117,43%. Загальна кількість голосуючих акцій,
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах- 10 229 922 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 10 229 922 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 0(нуль) шт.
ІІІ.Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
2. Директор (підпис) О.П.Павлюченко 27.03.2017 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

Я, Кривошей Михайло Михайлович ,
повідомляю про свій намір придбати пакет простих іменних акцій
Приватного акціонерного товариства «Пересувна механізована
колона № 171», код за ЄДРПОУ 01037494, що становитиме 10 і
більше відсотків простих акцій товариства. Я особисто та мої
афілійовані особи, на момент наміру придбати значний пакет, не
володіємо простими іменними акціями ПрАТ «ПМК-171». Маю намір особисто придбати не менше ніж 8 631 512 штук простих
іменних акцій емітента або 95,44% статутного капіталу.
28.03.2017р.

ПАТ «АП БАНК» повідомляє, що у публікації у виданні «Відомості НКЦПФР»за №58(2563) від 27.03.2017, виявлено технічну
помилку в повідомленні про виникнення особливої інформації
ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК».
Перше речення тексту розділу 2 читати в наступній редакції: «Дата
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 23 березня 2017 року.»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СИСТЕМА» (місцезна-

ходження: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7) повідомляє, що в повідомленні про проведення загальних зборів, опублікованому в №58 від
27.03.2017 р. вірно читати: Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених
до проекту порядку денного: www.sistema.co.ua.xlsx.
ПрАТ «АФК «СИСТЕМА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента -Приватне акціонерне
товариство «Альфа-капітал». 2.Ідентифікаційний код

за ЄДРПОУ емітента – 04808650. 3.Місцезнаходження емітента -38730,
Полтавська обл., Полтавський р-н, с.Рунівщина, вул.Михайла Гаврилка,
буд.15. 4.Міжміський код, телефон та факс емітента -(0532)611-853.
5. Електронна поштова адреса емітента- 04808650@atrep.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації – http://04808650.smida.gov.ua. 7. Вид
особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ-Відомості про
зміну складу посадових осіб емітента
ІІ.Текст повідомлення
Емітент повідомляє, що рішенням чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «Альфа-капітал» від 27.03.2017р. (протокол № 1) в зв’язку з закінченням терміну повноважень припинено повноваження: голова наглядової
ради – Павлюченко Юлія Михайлівна, паспорт серії КО № 966642 виданий
Октябрським РВ у м.Полтаві УДМС України в Полтавській області
12.06.2014р., володіє 94,84% в статутному капіталі емітента, перебувала на
посаді з 25.03.2014р.; член наглядової ради – Павлюченко Михайло Петрович, паспорт серії КН № 605977 вид.15.04.1998р. Машівським РВ УМВС
України в Полтавській обл., володіє 0,00001% в СК, перебував на посаді з
25.03.2014р.; член наглядової ради – Білокінь Світлана Петрівна, паспорт
серії КО № 621259 вид.10.08.2005р. Машівським РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,00001% в СК, перебувала на посаді з 25.03.2014р.;
в зв’язку зі зміною складу ревізійної комісії припинено повноваження:
голова ревізійної комісії – Степаненко Ірина Вікторівна, паспорт серії КО
№ 261263 вид. 21.08.2001р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., не володіє акціями емітента, перебувала на посаді з 25.03.2015р.;
член ревізійної комісії – Павлюченко Дмитро Петрович, паспорт серії КН
№ 494092 вид.27.11.1997р. Машівським РВ УМВС України в Полтавській
обл., володіє 0,00001% в СК, перебував на посаді з 25.03.2015р.; член ревізійної комісії – Золотухін Олександр Олегович, паспорт серії КН № 160215
вид.05.06.1996р. Полтавським РВ УМВС України в Полтавській обл., не володіє акціями емітента, перебував на посаді з 25.03.2015р.;
обрано терміном на три роки: член наглядової ради, рішенням засідання наглядової ради ПрАТ «АЛЬФА-КАПІТАЛ» від 27.03.2017р. (протокол № 3) обрано терміном на три роки головою наглядової ради, акціонера –Павлюченко Юлія Михайлівна, паспорт серії КО № 966642 виданий
Октябрським РВ у м.Полтаві УДМС України в Полтавській області
12.06.2014р., володіє 94,84% в статутному капіталі емітента, інші посади,
які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років- голова наглядової
ради ПАТ «Альфа-капітал»; член наглядової ради, акціонер – Павлюченко Михайло Петрович, паспорт серії КН № 605977 вид.15.04.1998р. Машівським РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,00001% в СК,
інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років- водій ПП
«Альфа-Капітал», інженер-механік ПП «Альфа-Капітал»; член наглядової
ради, акціонер – Білокінь Світлана Петрівна, паспорт серії КО № 621259
вид.10.08.2005р. Машівським РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,00001% в СК, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх
п’яти років- економіст ПП «Альфа-Капітал»; голова ревізійної комісії- Морозов Сергій Миколайович, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, не володіє акціями емітента, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років- керівник відділення РУ ПАТ КБ
«ПриватБанк»; член ревізйної комісії - Павлюченко Дмитро Петрович,
паспорт серії КН № 494092 вид.27.11.1997р. Машівським РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,00001% в СК, посади, які обіймала особа
протягом останніх п’яти років- підсобний робітник ФОП Павлюченко О.П.;
член ревізійної комісії – Селецький Олександр Анатолійович, посадова
особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, не володіє акціями
емітента, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років
- головний юрисконсульт юридичного відділу Філії-Полтавське обласне
управління АТ «Ощадбанк», юрисконсульт ПП «Альфа-Капітал».
Рішенням засідання наглядової ради ПрАТ «АЛЬФА-КАПІТАЛ» від
27.03.2017р. (протокол № 3) в зв’язку з закінченням терміну повноважень
припинено повноваження: директор- Павлюченко Олександр Петрович,
паспорт серії КО № 226695 вид.22.08.2001р. Машівським РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,00001% в СК, перебував на посаді з
01.10.2014р.; терміном на три роки обрано: директор- Павлюченко Олександр Петрович, паспорт серії КО № 226695 вид.22.08.2001р. Машівським
РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,00001% в СК, інші посади,
які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років- директор ТОВ «Альфа Петроліум Компані».
Звільнені та обрані посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
ІІІ.Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
2. Директор (підпис) О.П.Павлюченко 27.03.2017 року
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«ЛПГ»
Приватне акціонерне товариство «ЛПГ»
(код ЄДРПОУ 24574384, адреса місцезнаходження: 02121, м. Київ,
вул. Горлівська, 220), повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2017 року, за
адресою: 02100, м. Київ, вул. Попудренко, 22/14, поверх 1 (в літ «А»),
офіс 71. Реєстрація акціонерів відбудеться з 9.00 до 12.00 години в той же
день за місцем проведення зборів. Початок зборів о 12.00 годині.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 24 квітня 2017 року.
Порядок денний
(перелік питань які виносяться на голосування):
1. Про затвердження складу лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів;
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах;
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його
розгляду.
5. Звіт Ревізора підсумки фінансової діяльності товариства за 2016 рік,
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за
2016 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
товариством
протягом року та про наділення генерального директора Товариства
повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.
9. Про затвердження укладених генеральним директором цивільноправових договорів (значних правочинів) у 2016році.
З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами
рішень з питань, що виносяться на голосування, а також внесення пропозицій щодо питань порядку денного та проектів рішень до них, звертатися
за місцезнаходженням товариства: 02100, м. Київ, вул. Попудренко, 22/14,
1 поверх (в літ «А»), офіс 71, у робочі дні з 10.00 до 15.00 та в день прове-

Приватне акціонерне Товариство
«Харківський завод штампів та
пресформ»

(код за ЄДРПОУ 00223272, місцезнаходження: 61017, м. Харків,
вул. Пащенківська,11)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які
відбудуться
29 квітня 2017 р. о 14:00 год за адресою:
61017, м. Харків, вул. Пащенківська,11, в кабінеті директора.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем
проведення зборів з 13:00 до 14:00 год.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1.Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.
5. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік, розподіл прибутку за 2016 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
попередній
Усього активів
17981
16087
Основні засоби
8652
6343
Довгострокові фінансові інвестиції
-
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дення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у відповідальної особи – юрисконсульта Пасюрківської В.В..
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів: www.lpg.com.ua
Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на
право представляти інтереси акціонерів. Довідки за тел. (044) ) 292-41-67
ПрАТ «ЛПГ».
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).
період
ПопереНайменування показника
Звітний
дній
2016
2015
Усього активів
11 532
14 489
Основні засоби
277
305
Довгострокові фінансові інвестиції
65
65
Запаси
3604
5 420
Сумарна дебіторська заборгованість
4518
2 675
Грошові кошти та їх еквіваленти
341
545
Нерозподілений прибуток
(-1 362)
(- 407)
Власний капітал
(-845)
110
Статутний капітал
517
517
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
12 377
14 379
Чистий прибуток (збиток)
375
955
Середньорічна кількість акцій (шт.)
517,270
517,270
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
30
33
(осіб)
Генеральний директор товариства

Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

Г.М. Воропай.

7634
1695
252
8127
489
7
5
5980
2379
723916
-

6552
3192
469
5799
489
7
5
6378
4021
723916
-

-

-

171

158

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах станом на 24 годину 25 квітня 2017 року, за три робочі дні до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів
з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки
до загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: м. Харків, вул. Пащенківська,11, з понеділка по п’ятницю з 08-00 до 16-30 год.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами Ніколайчук Н.Г.
Документи надаються акціонеру товариства або його представнику
для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого
товариством не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення чергових річних загальних зборів акціонерів
документи надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх
проведення без попереднього письмового запиту. Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно
діючому законодавству та документ, що посвідчує особу.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного – www.shtampy.com.ua.
Директор ПрАТ «ХЗШП»
О.М.Тур’янський
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Чергові загальні збори акціонерів Публічного

го
товариства
постач», код ЄДРПОУ

акціонерно«Івано-Франківськголов

04542749, місцезнаходження: 76594, ІваноФранківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Автоливмашівська, буд. 2 А
(далі-Товариство), відбудуться 27.04.2017р. о 11:00 за адресою: Україна,
Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Автоливмашівська,
буд. 2 А, адмінкорпус. Реєстрація акціонерів буде проводитись 27.04.2017р.
за місцем проведення зборів з 10:00 до 10:50. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а для представників акціонерів – додатково довіреність на право участі у зборах, складену відповідно до вимог законодавства.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається
станом на 24.00 год. 21.04.2017р.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.
4. Звіт виконуючого обов’язки генерального директора про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконуючого обов’язки генерального
директора.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016р. та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за
2016 рік..
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його
у новій редакції.
10. Про припинення дії чинної редакції Положень Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовпостач».
11. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів»,
«Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію»
Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовпостач».
12. Прийняття рішення про припинення повноважень чинного складу
Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, та правочинів щодо
яких є заінтересованість, які можуть вчинятися товариством протягом не
більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними
з порядком денним зборів у робочі дні, з понеділка по п’ятницю, з 10.00
год. до 15.00 год, за місцезнаходженням Товариства, кабінет головного
бухгалтера, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – виконуючий обов’язки генерального директора Жигалюк Богдан Михайлович. Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань,
включених до порядку денного цих загальних зборів Товариства, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: http://ifgp.com.ua/
Довідки за телефоном: (0342) 78 74 62.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПАТ «ІваноФранківськголовпостач» (тис. грн)
період
Найменування показника
2016 рік
2015 рік
Усього активів
42825
37901
Основні засоби
36252
34517
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
1984
1280
Сумарна дебіторська заборгованість
449
1604
Грошові кошти та їх еквіваленти
140
500
Нерозподілений прибуток
36049
36306
Власний капітал
Статутний капітал
382
382
Довгострокові зобов'язання
133
102
Поточні зобов'язання
6261
1111
Чистий прибуток (збиток)
(137)
1
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1529212
1529212
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
38
36
(осіб)

Приватне акціонерне товариство
«Донецьксталь» - металургійний завод»,

ідентифікаційний код 30939178, місцезнаходження: 85300, Донецька
область, м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А, (надалі Товариство)
повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства
(надалі - Збори).
Дата та час проведення Зборів: 29 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв.
Місце проведення Зборів: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул.
Торгівельна, 106А, (2 поверх, приймальня).Час початку реєстрації учасників Зборів: 29 квітня 2017 року об 9 год. 15 хв.Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 29 квітня 2017 року о 9 год. 45 хв.Місце реєстрації учасників Зборів: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул.
Торгівельна, 106А, (2 поверх, приймальня). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 25 квітня 2017 року.
Перелік питань,
включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Генерального директора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених
законом.
7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на
2017 рік.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати
прийняття рішення.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства.
Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі :
 документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника
 довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
період
Звітний
Попередній
Найменування показника
2016 р.
2015 р.
Усього активів
19 080 980
16 677 151
Основні засоби
1 832 457
1 791 588
Довгострокові фінансові інвестиції
475 030
475 030
Запаси
1 068 898
674 184
Сумарна дебіторська заборгованість
13 142 539
10 278 769
Грошові кошти та їх еквіваленти
163 214
48 376
Нерозподілений прибуток
(10 314 649) (8 034 624)
Власний капітал
(10 217 164) (7 937 139)
Статутний капітал
77 988
77 988
Довгострокові зобов'язання
1 089 910
4 938 881
Поточні зобов'язання
28 208 234
19 675 409
Чистий прибуток (збиток)
(2 280 025)
(6 235 708)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
7798845843 7798845843
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
6 438
7 764
(осіб)
Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбувається за адресою: 85300,
Донецька область, м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А, другий поверх, кабінет 4, у робочі дні с 10 год. до 15 год. в порядку, встановленому
законодавством, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
Адреса власного веб сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денногоdmz.donetsksteel.com
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами, – директор дирекції з управління власністю Надич І.Б.Телефони для довідок : (050) 9439487
Наглядова рада ПрАТ «ДМЗ»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Лубнифарм»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості:
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
«Лубнифарм»
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00480951
3. Місцезнаходження: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16
4. Міжміський код, телефон та факс: (05361) 70-926
5. Електронна поштова адреса: plan@lf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: lf.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб
емітента.

ІІ.Текст повідомлення:
Наглядовою радою ПАТ «Лубнифарм» протокол № 3 від 28.03.2017
року прийнято рішення про дострокове припинення повноважень:
- члена правління Соловйової Вікторії Валеріївни. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Перебувала на посадi з 17.05.2012 року. Припинено повноваження за
власним бажанням з 28.03.2017 року. Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 0,01914 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, на дану посаду
нікого не призначено.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Голова правління Кравченко Ігор Вікторович 28.03.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

місії щодо річного звіту і балансу Товариства та прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновку.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного можуть бути надіслані на
адресу Товариства у строки встановленні Законом України «Про акціонерні
товариства».
Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: документ, що
посвідчує особу, для представників – довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів, належним чином оформлену, та документ, що посвідчує особу.
З матеріалами та документами щодо питань порядку денного можна
ознайомитись в день та за місцем проведення зборів а також в період з
дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів по
28.04.2017 р. за місцезнаходженням Товариства в робочі дні (понеділок п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 12.00 до 13.00). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Директор Кравчук Любов Михайлівна. Адреса власного веб-сайту,
на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного: http://31287860.smida.gov.ua/.
Довідки за телефоном: (044) 586-53-12.

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

8. Про розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
9. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова
вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності
товариства за 2016 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не
більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
Дата складання реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах: 25.04.2017 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення
зборів за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання
повідомлення про проведення загальних зборів по 28.04.2017 р. у робочі
дні в час з 10-00 по 16:30 за адресою: 01030, м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, будинок 19-21, літера А, у приміщенні 6, кімната 2, звернувшись
із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова Правління Бондар Андрій Володимирович. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: http://25264192.smida.gov.ua/.
Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах
для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до
чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 206-75-71.

Директор ПрАТ «Веста» повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Веста» (надалі –
Товариство, код ЄДРПОУ 31287860, адреса місцезнаходження 04080, м.Київ,
Вiкентiя Хвойки, б.21), які відбудуться 29.04.2017 р. об 11 год. 00 хв., за адресою: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, б. 21, кімната №1.
Реєстрація акціонерів та довірених осіб для участі у загальних зборах
буде проводитись 29.04.2017 року з 10 год.00 хв. до 10 год. 45 хв. за вищевказаною адресою. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), для представників акціонерів – довіреність (доручення), посвідчену у встановленому законодавством порядку.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах – 25.04.2017 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку
денного зборів):
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови, секретаря та затвердження регламенту проведення
зборів.
3. Звіт Директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, висновок Ревізійної ко-

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПРОДАЖУ
АВIАПЕРЕВЕЗЕНЬ» (надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 25264192,

адреса місцезнаходження 01030, м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, будинок 19-21, літера А) повідомляє про скликання річних загальних зборів
акціонерів, які відбудуться 29.04.2017 року о 11-00 за адресою: 01030,
м. Київ, вул.Богдана Хмельницького, будинок 19-21, літера А, приміщення 6, кімната 2. Реєстрація відбудеться з 10-00 по 10-45 за місцем
проведення зборів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ
НА ГОЛОСУВАНННЯ):
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах.
4. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2016 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт та висновки Ревізора за підсумками 2016 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Наглядова Рада ПрАТ «УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХРЕСУРСИ»
Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу II)
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХРЕСУРСИ».
2. Код за ЄДРПОУ: 30719652.
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3. Місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 3А.
4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 213-30-38.
5. Електронна поштова адреса: o.komirny@unives.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://unives-capital.com/ukr/partners/tehresurs/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: інформація
про зміну складу посадових осіб.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
II. Текст повідомлення
28.03.2017 року Комерційним директором ТОВ «ТЕХРЕСУРСИ» (наказ
№ 09-17ТР К від 28.03.2017 року) Козиряцьким Є.І. прийнято наступне рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента:
- звільнити 07.04.2017 року (вважати останнім робочим днем) з займаної
посади Головного бухгалтера ТОВ «ТЕХРЕСУРСИ» за власним бажанням в
порядку ст. 38 Кодексу Законів про Працю України Юдіну Наталію Вікторівну
(паспорт серії СА № 148391, виданий 07.05.1996 року Заводським РВ УМВС
України в Запорізькій області), яка не має судимості за корисливі та посадові злочини, у статутному капіталі емітента часткою не володіє, розмір пакета акцій Товариства, який їй належить – 0%. Обгрунтування змін – подана

заява про звільнення від 24.03.2017 року. Зазначену посаду займала з
27.02.2017 року (протягом 1 місяця). Тимчасово на посаду Головного бухгалтера нікого не призначено.
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:
Директор
______________
Шлендер О.Л.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М. П.
28.03.2017 року

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту і балансу Товариства та прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновку.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного можуть бути надіслані на
адресу Товариства у строки встановленні Законом України «Про акціонерні
товариства».
Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: документ, що посвідчує особу, для представників – довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів, належним чином оформлену, та документ, що посвідчує особу.
З матеріалами та документами щодо питань порядку денного можна
ознайомитись в день та за місцем проведення зборів а також в період з дати
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів по 28.04.2017 р.
за місцезнаходженням Товариства в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00
до 18.00 (перерва з 12.00 до 13.00). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Директор
Дашковська Людмила Степанівна. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного: http://31408300.smida.gov.ua/.
Довідки за телефоном: (044) 586-53-12.

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Про затвердження передавального акту.
9. Про обрання особи (осіб) уповноважених на підписання установчих
документів товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника
Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25.04.2017 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами
та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та
проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів за
місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів по 28.04.2017 р. у робочі дні в час з
10-00 по 16:30 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район,
місто Боярка, вулиця Білогородська, будинок 23-А, кімната 2, звернувшись
із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова Комісії з припинення Полегенько
Тетяна Францівна. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного: http://14313323.smida.gov.ua/.
Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах
для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до
чинного законодавства.
Телефон для довідок: (044) 586-53-12.

Директор ПрАТ «Валекс» повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Валекс»
(надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 31408300, адреса місцезнаходження
04080, м.Київ, Костянтинiвська, буд.73), які відбудуться 29.04.2017 р.
о 11 год. 00 хв., за адресою: 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська,
буд. 73, кімната № 1.
Реєстрація акціонерів та довірених осіб для участі у загальних зборах
буде проводитись 29.04.2017 року з 10 год.00 хв. до 10 год. 45 хв. за вищевказаною адресою. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), для представників акціонерів – довіреність (доручення), посвідчену у встановленому законодавством порядку.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах – 25.04.2017 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(проект порядку денного зборів):
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови, секретаря та затвердження регламенту проведення
зборів.
3. Звіт Директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

ПАТ «ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД
«ВЕСТА»

Наглядова рада Публiчного акцiонерного товариства «Дослідний завод «Веста» (надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 14313323, адреса місцезнаходження 08150, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, вулиця Білогородська, будинок 23-А) повідомляє про скликання
річних загальних зборів акціонерів (надалі – збори), які відбудуться
29 квітня 2017 року о 11-00 за адресою: Київська обл., КиєвоСвятошинський район, місто Боярка, вулиця Білогородська, будинок 23-А, кімната 2. Реєстрація відбудеться з 10-00 по 10-45 за місцем
проведення зборів.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(проект порядку денного зборів):
1. Про обрання членів лічильної комісії зборів.
2. Про обрання голови та секретаря зборів Товариства та затвердження
регламенту зборів.
3. Звіт виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прийняття рішення
за результатами розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за
результатами розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту і балансу Товариства та прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновку.
Шановні акціонери

АТ «ГЛОБАЛ-МАРКЕТ»!

Директор ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 32155419, адреса
місцезнаходження 01013, м.Київ, вулиця Iнженерна, будинок 1) повідомляє
про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться
29.04.2017 року о 10-00 за адресою: 01013, м.Київ, вулиця Iнженерна,
будинок 1, кімната 5. Реєстрація відбудеться з 09-15 по 09-45 за місцем
проведення зборів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАНННЯ):
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах.
4. Звіт Директора за 2016 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Наглядова Рада ПАТ «Дослідний завод

«Веста».

6. Розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
7. Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину,
щодо вчинення якого є заінтересованість (щодо надання акціонеру Товариства поворотної безвідсоткової фінансової допомоги).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 25.04.2017 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами
та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та
проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів за
місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів по 28.04.2017 р. у робочі дні в час з
10-00 по 12-00 за адресою 01013, м.Київ, вулиця Iнженерна, будинок 1,
кімната 5, звернувшись із письмовою заявою складеною у довільній формі.
Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Директор Паладій Олександр Миколайович.
Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу; довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства.
Телефон для довідок: (044) 230-20-21
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
До відома акціонерів Приватного

Акціонерного
Товариства «ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «ЯВІР»

Наглядова рада Приватного Акціонерного Товариства «ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «ЯВІР» ( код 13670110, м.Київ, вул..Молодогвардійська 20)повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товариства,
які відбудуться 29квітня 2017 року о 16 годині в приміщенні офісу товариства за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 20, кім.1
Дата складання реєстра акціонерів, які мають право участі у зборах
26.04,2017р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Голови та Секретаря Зборів,Лічильної комісії.Затвердження
регламенту зборів та порядку голосування.
2. Звіт наглядової ради.
3. Про затвердження річного Звіту товариства за результатами
фінансово-господарської діяльності за 2016рік
4. .Звіт правління про результати діяльності товариства за 2016 рік та
прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Найменування показника
2015
2016
Усього активів
2511,6 2234,6
Основні засоби
216,6
168,2
Довгострокові фінансові інвестиції
0,5
0,5
Запаси
2148,6 1960,7
Сумарна дебіторська заборгованість
87,4
79,6
Грошові кошти та їх еквіваленти
56,0
25,6

Шановний акціонер !

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»

(код ЄДРПОУ 14308747, місцезнаходження: проспект Леся Курбаса,
буд. 2-Б, м. Київ, Україна, 03148) (надалі Товариство) повідомляє, що
річні загальні збори акціонерів відбудуться
07 квітня 2017 року об 11:00 годині за адресою :
м. Київ, пр-т Леся Курбаса, 2-Д (пр-т 50 – річчя Жовтня, 2 – Д)
(приміщення конференц-залу другий поверх головного корпусу)
Реєстрація акціонерів буде проводитись 07 квітня 2017 року з 10:00
год. до 10:45год.
Місце проведення реєстрації акціонерів: фойє конференц-залу
ПрАТ «НВП «Сатурн».
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних
загальних зборах акціонерів: на 24.00 годину 03 квітня 2017 р.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,
ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ по ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних
зборів акціонерів ПрАТ «НВП «Сатурн» (про обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів).
2. Звіт Правління ПрАТ «НВП «Сатурн» про результати фінансовогосподарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту. Основні напрямки діяльності Товариства на наступний
рік.
3. Затвердження річного звіту ПрАТ «НВП «Сатурн» за 2016 рік до
НКЦПФР.
4. Затвердження звіту Наглядової ради за підсумками роботи у 2016
році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження висновків та звіту Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.
7. Про виплату дивідендів (затвердження розміру річних дивідендів).
8. Про використання ПрАТ «НВП «Сатурн» кредитних ліній, які надають
банки.
9. Попереднє схвалення значних правочинів.
З матеріалами стосовно проведення річних загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись, починаючи з 07 березня 2017 року, звернувшись до
Правління Товариства за місцезнаходженням Товариства по вівторках та
четвергах з 10:00 до 11:30 години. В день проведення зборів, ознайомлення з документами відбувається в місці проведення загальних зборів. Посадовою особою Товариства, відповідальною за ознайомлення акціонерів,
є перший заступник Голови правління ПрАТ «НВП «Сатурн» - Чміль Владислав Володимирович.
Контактна особа з питань підготовки до Зборів акціонерів: Полторацька Любов Макарівна
тел.: (044) 403-09-18, (044) 403-08-09, кімн. 64, 6-ий поверх інженерного
корпусу.
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Нерозподілений прибуток
(19,3) (416,3)
Власний капітал
1103,3 1103,3
Статутний капітал
1035,8 1035,8
Довгострокові зобов'язання
1213,0 1213,0
Поточні зобов'язання
153,4
216,0
Чистий прибуток (збиток)
(256,8) (397,0)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
4143336 4143336
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
25
23
5. Затвердження розподілу прибутку Товариства
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.
7. Перевибори Голови правління Товариства.
8. Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів Товариства буде здійснюватись 29 квітня 2017 року з 15:00 до 15:45 за місцем
проведення зборів.
Для реєстрації учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства необхідно мати паспорт. Уповноваженим особам акціонерів – паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право
участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами до загальних зборів акціонерів за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 20, кім. 1 с 10.00
до 14.00 щоденно,крім суботи та неділі.
Відповідальна особа Корольков О.А
Телефон для довідок: (044) 242-25-17.

З проектами рішень питань Порядку денного річних загальних зборів
акціонерів, які відбудуться 07 квітня 2017 року, можна ознайомитись, звернувшись до сайту ПрАТ «НВП «Сатурн»: www.jssaturn.com
Акціонери мають право особисто прийняти участь у річних загальних
зборах акціонерів або через представників (довірених осіб).
УВАГА! 1. Для реєстрації акціонера для участі у загальних зборах
акціонерів необхідно пред’явити:
- паспорт громадянина України чи паспорт громадянина іншої
країни;
- для представника акціонера - паспорт громадянина України чи
паспорт громадянина іншої країни та довіреність, оформлену акціонером згідно з чинним законодавством України, і яка надає представнику повноваження представляти акціонера на Зборах та голосувати по питаннях порядку денного.
2. Звертаємо Вашу увагу, що у разі якщо власник цінних паперів
не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування
рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладання власником
цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (п.10 Розділу VI прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України».)
Повідомлення щодо проведення річних загальних зборів акціонерів
опубліковано
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 р. (тис. грн)*
Період
попереНайменування показника
звітний
дній
Усього активів
19490*
21522*
Основні засоби
29845*
30539*
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
1697*
1261*
Сумарна дебіторська заборгованість
3668*
2864*
Грошові кошти та їх еквіваленти
415 *
2947*
Нерозподілений прибуток (збиток)
(2062) *
580*
Власний капітал
15781*
17944*
Статутний капітал
500*
500*
Довгострокові зобов'язання
469*
292 *
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
(2163) *
580*
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2000000 2000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
76
120
(осіб)
Наглядова рада ПрАТ «НВП «Сатурн»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Публічне акціонерне товариство «Часівоярський вогнетривкий комбінат» повідомляє акціонерів

Товариства про призначення проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ»Часівоярський вогнетривкий комбінат», що відбудуться 28 квітня 2017
року в м.Часів-Яр о 14-00 годині в Палаці культури ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат»( 1 поверх, Великий зал), за адресою: 84551, Донецька
область, місто Часів Яр, вул.Центральна (Комсомольська), буд.3
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься за місцем проведення річних
загальних зборів акціонерів Товариства з 10-00 до 13-30 годин.
Право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери, що включені до зведеного реєстру акціонерів станом на 24 годину 24
квітня 2017 року.
На голосування у річних Загальних зборах акціонерів Товариства,
виносяться наступні питання:
1. Обрання Лічильної комісії Товариства
2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії, звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління та
Ревізійної комісії.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік та розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження плану розподілу чистого прибутку на 2017 рік.
5.Зміна типу, найменування та адреси Товариства, прийняття змін до
Статуту та Положень Товариства в частині типу, найменування та адреси
Товариства.
6.Прийняття змін до Розділів 2-7 Статуту Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
7.Прийняття змін до розділів 8-15 Статуту Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
8.Затвердження змін до Положення про Загальні збори Товариства
шляхом викладення його в новій редакції.
9.Затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства
шляхом викладення його в новій редакції.
10.Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій
редакції.
11.Затвердження Положення про Виконавчий орган ( Правління) Товариства в новій редакції.
12. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
13. Обрання персонального складу членів Наглядової ради Товариства.
14.Затвердження кошторису Наглядової Ради Товариства. Затвердження
умов контрактів ( договорів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Повідомлення про доповнення
до повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» (код ЄДРПОУ 02497697, місцезнаходження:

Україна, м. Київ, вул. Гоголівська, 22-24) повідомляє про внесення змін
та доповнень до переліку питань, що вносяться на голосування на чергових загальних зборах, які відбудуться 12.04.2017 о 14 год. 00 хв. за
адресою: Україна, м. Київ, вул. Гоголівська, 22-24, в приміщенні акто-

15.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством у ході господарської діяльності в період до наступних Загальних зборів акціонерів.
Акціонерам, які запізнилися на реєстрацію, бюлетені для голосування
не видаються.
Для реєстрації до участі у зборах необхідно мати при собі паспорт. Реєстрація довіреної особи проводиться на підставі доручення, виданого відповідно до законодавства України.
З документами щодо питань Порядку денного річних Загальних зборів
акціонерів Товариства, що відбудуться 28 квітня 2017 року, о 14-00, до їх
проведення можно ознайомитися за місцем знаходження Товариства (м.
Часів Яр, вул.Центральна (Комсомольська), буд.1) в юридичному відділі у
робочі дні, робочий час, а в день проведення Загальних зборів - також у
місці їх проведення. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з
документами є спеціаліст з корпоративного управління Лісова Тетяна Іванівна. Довідки за телефонами: 06274-7-36-77, 06274-7-23-59.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: Http: // www.chok.ua
Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний період 2016 року та попередній період 2015 року
Період
№
Попередній, Звітний,
Найменування показників
п/п
тис.грн.
тис.грн
1
Всього активів
250246
287060
2
Основні засоби
80071
92215
3
Довгострокові фінансові інвестиції
4
Запаси
104941
118560
5
Сумарна дебіторська заборгованість
40357
48058
6
Грошові кошти та їх еквіваленти
17188
16406
7
Нерозподілений прибуток
214960
254408
8
Власний капітал
9
Статутний капітал
499
499
10 Довгострокові зобов'язання
12407
10687
11 Поточні зобов'язання
22380
21466
12 Чистий прибуток (збитки)
41757
38098
13 Середньорічна кількість акцій (шт)
49932453 49932453
14 Кількість власних акцій викуплених
-протягом періоду (шт)
15 Загальна сума коштів, які витрачені на
викуп власних акцій протягом періоду
16 Чисельність працівників на кінець періоду
1317
1290
(осіб)
Правління ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат»
вого залу.
7. Розгляд пропозицій акціонерів, що бажають продати Товариству свої
акції та вийти із ПрАТ «Гіпроцивільпромбуд».
8. Розгляд пропозицій акціонерів щодо визначення ринкової вартості
акцій товариства в разі реалізації значного правочину.
Голова Правління /підпис/ П.Д. Антонюк
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів було опубліковано 10.03.2017р. № 47 (2552) в Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Приватне акціонерне товариство
«Імпульс»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Приватне акціонерне товариство «Імпульс»
2. 14272771
3. 58008, вул. Коростишівська, 8Б, м. Чернівці
4. (0372) 550608
5. plachuta.elena@impulse.cv.ua
6. http://impuls-mebel.com/o-kompanii
7. Зміна складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Згiдно наказу голови правлiння №28/17 вiд 27.03.2017р. звiльнено головного бухгалтера Барабанову Наталiю Отарiївну за її заявою. Розмiр пакета акцiй, яким володiє зазначена особа в статутному капiталi емiтента -

0%. У вказаної особи вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та
посадовi злочини. Стаж роботи на займанiй посадi - 4 мiсяцi. Вказана особа не надала згоду на розкриття персональних даних.
Згiдно наказу голови правлiння № 32/17 вiд 27.03.2017р. призначено
головним бухгалтером Моренюк Марію Василівну за її заявою, призначено
безстроково. До виконання обов’язків головного бухгалтера приступити з
28.03.2017р. Розмiр пакета акцiй, яким володiє зазначена особа в статутному капiталi емiтента - 0%. У вказаної особи вiдсутнi непогашенi судимостi
за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх 25 рокiв особа займала посади бухгалтерiв. Вказана особа не надала згоду на розкриття персональних даних.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова правління Плахута Олена Іванівна 27.03.2017р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Львівська фабрика паперово білових виробів «БІБЛЬОС»»

м. Львів, вул. Японська, 7
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 28 квітня 2017 року о 10 годині за адресою:
м. Львів, вул. Японська,7, в приміщенні товариства на 2-му
поверсі.
Реєстрація учасників зборів відбудеться 28.04.2017р. з 9.00 до
9.45 год. при наявності:
– для фізичних осіб – документа, що посвідчує особу;
– для уповноважених фізичних осіб або юридичних осіб – документа, що посвідчує особу та доручення, оформлене відповідно до
чинного законодавства України.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах - 24 квітня 2017 року.
Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 рік. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової
ради за 2016 рік. Затвердження напрямків розподілу прибутку і збитків товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
6. Прийняття рішення про зміну типу товариства з ПАТ на ПрАТ та
внесення відповідних змін до Статуту та положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію товариства.
7. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття
такого рішення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
товариства за 2016р. (тис.грн.)
Період
Найменування
ПопереЗвітний
дній
Усього активів
20 854
19 262
Основні засоби (за залишковою
8 579
8 922
вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
12
12
Запаси
5254
6243
Сумарна дебіторська заборгованість
2016
1138
Грошові кошти та їх еквіваленти
992
205
Власний капітал
12104
10442
Статутний капітал
180
180
Нерозподілений прибуток (непокритий
10288
8626
збиток)
Довгострокові зобов’язання
3902
4759
Поточні зобов’язання
4848
4061
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
4,61001
3,18152
акцію (грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток)
4,61001
3,18152
на одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій
360520
360520
(шт.)
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Вартість чистих активів
12104
10442
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, на офіційному сайті Товариства www.biblios.com.ua,
в бюлетені «Відомості НКЦПФР» та за місцезнаходженням Товариства:
м.Львів, вул.Японська,7 у відділі кадрів в робочі дні з 10.00 до
17.00. Телефон для довідок: (032) 235-07-08.
Генеральний директор
Ярослав Романович Свистун.
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Шановний акціонере!

Публічне акціонерне товариство
«Калушавтотранс» (код ЄДРПОУ 03117062) міс-

цезнаходження : м.Калуш, вул.Грушевського, 104, повідомляє про
проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться
29 квітня 2017 року о 10:00 год. за адресою м.Калуш, вул.Грушевського, 104.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для
участі у загальних зборах розпочнеться в 9.00год. і закінчиться в 9.50
год. за місцем проведення зборів
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування
на загальних зборах акціонерів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для
голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Затвердження звіту правління про результати фінансовогосподарської діяльності Товариство за 2016 рік.
5. Затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність та стан Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства
в 2016 році.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за
2016 рік за наслідками звітів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії. Затвердження результатів діяльності товариства
за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у
2016 році.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення,
із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної
вартості.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності
ПАТ « Калушавтотранс« за 2016 рік (тис. грн.)
Найменування показника
періоди
звітний попередній
Усього активів
2842
2664
Основні засоби ( за залишковою вартістю )
2283
2273
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
194
204
Сумарна дебіторська заборгованість
269
167
Грошові кошти та їх еквіваленти
53
20
Нерозподілений прибуток
2275
935
Власний капітал
Статутний капітал
321
321
Довгострокові зобов’язання
2
2
Поточні зобов’язання
245
1406
Чистий прибуток (збиток)
1334
654
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1282000 1282000
Кількість власних акцій випущених протягом
періоду ( шт. )
Загальна сума коштів витрачених
на випуск власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець
2
періоду ( осіб )
Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті
Товариства : 03117062.infosite.com.ua. Перелік акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину
25.04.2017 р. З матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися особисто
прибувши за адресою: м.Калуш, вул.Грушевського, 104 в робочий час
з 9.00 до 17.00 (відповідальна особа Побігун Л.В.). Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог
законодавства.
Директор ПАТ «Калушавтотранс»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про проведення РІЧНИХ загальних зборів АКЦІОНЕРІВ

Публічне акціонерне товариство «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР»

Ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ): 00991321
Місцезнаходження: 30430, Хмельницька область, Шепетівський район,
с. Рудня-Новенька
28 квітня 2017 року об 11-00 відбудуться річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТОЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР» (далі за текстом – Товариство). Місце проведення:
30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька,
вул. Островського, буд. 62/1, актовий зал, перший поверх. Реєстрація
акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 28 квітня 2017 року
за місцем їх проведення, час початку реєстрації акціонерів - 10:00, час закінчення реєстрації - 10:45
Для реєстрації та участі у зборах учасникам Загальних зборів при собі
необхідно мати документи, що посвідчують особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі у зборах або інший документ, що засвідчує повноваження представника відповідно до законодавства України. Перелік
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 квітня 2017 року (станом на 24 год. за три робочих дні до дня
проведення Загальних зборів акціонерів).
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів
акціонерів та голосування
4. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за
результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік
8. Про затвердження порядку розподілу прибутку / покриття збитків за
2016 рік.
9. Про припинення повноважень Тимчасово виконуючого обов’язки директора
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої
підписувати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради

Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитись
з проектами рішень Загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (30430, Хмельницька область, Шепетівський
район, с. Рудня-Новенька):
• до дня проведення Загальних зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;
• у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення (30430,
Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька, вул.
Островського, буд. 62/1, актовий зал, перший поверх).
Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень –
директор ПАТ «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР» Рудюк
Олександр Федорович, телефон +380 (3840) 4-21-19, адреса: 30430,
Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька,
вул. Островського, буд. 62/1, кабінет директора.
Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку, визначеному законодавством України.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного –
00991321.smida.gov.ua
Довідки за телефоном +380 (3840) 4-21-19.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Період
Найменування показника
Звітний
Попередній
Усього активів , в т.ч:
4904,5
4147,6
Основні засоби
1156,0
1156,0
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
164,1
220,6
Сумарна дебіторська заборгованість
696,3
1193,7
Грошові кошти та їх еквіваленти
282,3
Нерозподілений прибуток
-2935,1
-2945,5
Власний капітал
-1702,1
-1712,5
Статутний капітал
15,0
15,0
Довгострокові зобов'язання
3748,9
2736,6
Поточні зобов'язання
2857,7
3123,5
Чистий прибуток (збиток)
10,4
7,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)
60520
60520
Кількість власних акцій, викуплених
–
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
–
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
1
1
(осіб)
Т.в.о директора ПАТ «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР»
Річна інформація емітентів
за 2016 рік
які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження, міжміський
код та телефон емітента

Приватне акціонерне
товариство
"Медтехніка", 03568468,

Івана Мазепи, буд.10, м.Київ,
Печерський, 01010, Україна,
38(044) 425-87-60
2. Дата розкриття повного тексту 22 березня 2017 року
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.luxoptika.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»
2. Код за ЄДРПОУ: 20572069
3. Місцезнаходження: 08307 М.БОРИСПІЛЬ, МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442817483, 0442817122

5. Електронна поштова адреса: g.podstrielova@kbp.aero
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://new.kbp.aero/partner/library/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Наказом Міністерства інфраструктури України від 23.03.2017 № 29-О,
керуючись пунктом 4 частини першої статті 6 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та пунктом 12 частини четвертої
статті 10 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», звіль-
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
нити Дихне Євгенія Григоровича від виконання обов'язків генерального директора державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 23
березня 2017 року відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу
законів про працю України.
Підстава: пункт 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю
України.
Строк протягом якого Дихне Є.Г. перебував на посаді В.о. генерального
директора Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
з 18.09.2014р. по 23.03.2017 р. включно.
Частка, якою володіє в статутному капіталі ДП МА «Бориспіль» - 0. Інформація про наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини відсутня.
Наказом Міністерства інфраструктури України від 23.03.2017 № 29-О керуючись пунктом 4 частини першої статті 6 Закону України «Про управління
об'єктами державної власності» та пунктом 12 частини четвертої статті 10
Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» призначити Рябікіна Павла Борисовича генеральним директором державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» з 24 березня 2017 року на умовах контракту строком з 24 березня 2017 року до 24 березня 2020 року
включно як такого, що є переможцем конкурсного відбору.
Підстава: заява Рябікіна П.Б. від 22 березня 2017 року, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 № 119, контракт від 24 березня 2017 № 1-1, лист Київської обласної державної адміністрації від
21.03.2017 № 11-13/11000.
Рябікін Павло Борисович, паспорт серія СО № 821230 виданий ТУМ-2

Шевченківського РУ ГУ МВ України в місті Києві, призначений на посаду генерального директора державного підприємства «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль». Частка, якою володіє в статутному капіталі ДП МА «Бориспіль» - 0. Інформація про наявність непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини відсутня.
Інші посади, які обіймав Рябікін Павло Борисович протягом п'яти останніх років:
16.06.2010 - 21.11.2012 - заступник директора-начальника порту, директор ТОВ «РОЦ «Зелений Порт»;
12.12.2012 - 24.12.2012 - Апарат Верховної Ради України - Народний депутат України Верховної Ради України сьомого скликання;
25.12.2012 - 27.11.2014 - член Комітету Верховної Ради України з питань
транспорту і зв'язку;
22.07.2014 - 14.09.2015 - заступник голови Київської міської державної
адміністрації;
12.10.2015 - 21.03.2017- заступник директора-начальника порту
ТОВ РОЦ «Зелений порт»
24.03.2017 - Генеральний директор Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Генеральний директор 	Рябікін П.Б.
24.03.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

17.12.2014 року до 24.03.2017 року. Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ
ЗПТ» Протокол № 1 від 24.03.2017 року припинено повноваження Наглядової
ради товариства, а саме з 24.03.2017 року припинено повноваження Члена наглядової ради Ткаченко Лiдії Степанiвни (паспорт серія НС № 868667 від
11.08.2000 року виданий Шполянським РВ УМВС України в Черкаській областi).
Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з затвердженням нової редакціїї Статуту товариства. Посадова особа є акціонером товариства розмір пакета
акцій, який належить особі 0,005179 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 17.12.2014 року до 24.03.2017 року. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової
ради товариства та затвердженням нової редакції Статуту рішенням чергових
загальних зборів акціонерів ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ» Протокол № 1 від
24.03.2017 року обрано Наглядову раду у складі 3 осіб, а саме Голову наглядової ради Шевченко Сергiя Олександровича (паспорт серія НС № 136913 від
23.07.1996 року виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській областi).
Посадова особа є акціонером товариства розмір пакета акцій, який належить
особі 52,334741 % від статутного капіталу товариства. Особа обрана строком
на 3 роки. Інші посади, які обімайла особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор, Голова наглядової ради. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової
ради товариства та затвердженням нової редакції Статуту рішенням чергових
загальних зборів акціонерів ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ» Протокол № 1 від
24.03.2017 року обрано Наглядову раду у складі 3 осіб, а саме Члена наглядової ради Шевченко Олександра Васильовича (паспорт серія НС № 071300 від
21.12.1995 року виданий Шполянським РВ УМВС України в Черкаській
областi). Посадова особа є акціонером товариства розмір пакета акцій, який
належить особі 36,516914 % від статутного капіталу товариства. Особа обрана строком на 3 роки. Інші посади, які обімайла особа протягом останніх п'яти
років: Голова наглядової ради, Голова ревізійної комісії. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради
товариства та затвердженням нової редакції Статуту рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ» Протокол № 1 від 24.03.2017
року обрано Наглядову раду у складі 3 осіб, а саме Члена наглядової ради
Шевченко Олександра Сергійович (паспорт серія НЕ № 553035 від 03.12.2008
року виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській областi). Посадова
особа є акціонером товариства розмір пакета акцій, який належить особі
10,060963 % від статутного капіталу товариства. Особа обрана строком на 3
роки. Інші посади, які обімайла особа протягом останніх п'яти років: cтудент. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Наглядової ради Шевченко Сергій Олександрович 27.03.2017

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00380681
3. Місцезнаходження: 20603 Черкаська область, Шполянський район,
місто Шпола,, вулиця Ленiна, будинок 87
4. Міжміський код, телефон та факс: (04741) 5-51-39, 5-22-70
5. Електронна поштова адреса: 00380681@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.jaivir.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ
ЗПТ» Протокол № 1 від 24.03.2017 року припинено повноваження Ревізійної
комісії товариства, а саме з 24.03.2017 року припинено повноваження Голови
Ревізійної комісії Шевченко Олександра Васильовича (паспорт серія НС №
071300 від 21.12.1995 року виданий Шполянським РВ УМВС України в Черкаській областi). Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з затвердженням
нової редакціїї Статуту товариства в якому орган товариства, Ревізійна комісія,
не передбачена. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 36,516914 % від статутного капітала товариства. Особа
перебувала на посаді з 17.12.2014 року до 24.03.2017 року. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ
ЗПТ» Протокол № 1 від 24.03.2017 року припинено повноваження Ревізійної комісії товариства, а саме з 24.03.2017 року припинено повноваження
Секретаря ревiзiйної комiсiї Снiгур Валентини Василiвни (паспорт серія НС
№ 884556 від 13.10.2000 року виданий Шполянським РВ УМВС України в
Черкаській областi). Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з затвердженням нової редакціїї Статуту товариства в якому орган товариства,
Ревізійна комісія, не передбачена. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 17.12.2014 року до 24.03.2017 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ
ЗПТ» Протокол № 1 від 24.03.2017 року припинено повноваження Наглядової ради товариства, а саме з 24.03.2017 року припинено повноваження
Голови наглядової ради Шевченко Сергiя Олександровича (паспорт серія
НС № 136913 від 23.07.1996 року виданий Соснівським РВ УМВС України
в Черкаській областi). Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з
затвердженням нової редакціїї Статуту товариства. Посадова особа є акціонером товариства розмір пакета акцій, який належить особі 52,334741 %
від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЗОЛОТОНОШАРЕМБУД»

2. Код за ЄДРПОУ: 03333400
3. Місцезнаходження: 19700 Черкаська область Золотоніський район
місто Золотоноша, вулиця Новоселівська будинок 60
4. Міжміський код, телефон та факс: 0473753527, 53833
5. Електронна поштова адреса: 03333400@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://prat_zolotonosharembud.emitents.
net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ІІ. Текст Повідомлення
24 березня 2017 року ПрАТ «ЗОЛОТОНОШАРЕМБУД» отримано від ПАТ
«НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства.
Згідно даних переліку акціонерів сформованого станом на 14.03.2017 року (вих.
№ 132579зв від 21.03.2017 року) на рахунку власника іменних цінних паперів
«фізичної особи», якому належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій відбулися зміни. Розмір пакету акцій «фізичної особи» збільшився з 50508 штук акцій
до 85002 штуки акцій. Розмiр частки акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй
складав 17,9425 % в загальнiй кiлькостi акцiй (у вiдсотках до статутного капiталу)
та 40,82576 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера
пiсля змiни пакета акцiй склав 30,196092 % в загальній кількості акцій (у вiдсотках
до статутного капiталу) та 47,783462 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.
24 березня 2017 року ПрАТ «ЗОЛОТОНОШАРЕМБУД» отримано від
ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства. Згідно даних переліку акціонерів сформованого станом на
14.03.2017 року (вих. № 132579зв від 21.03.2017 року) на рахунку власника
іменних цінних паперів «фізичної особи» відбулися зміни. Розмір пакету
акцій «фізичної особи» збільшився з 8840 штук акцій до 34910 штук акцій.
Розмiр частки акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй складав 3,1403 % в
загальнiй кiлькостi акцiй (у вiдсотках до статутного капiталу) та 0,00 % в
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни
пакета акцiй склав 12,401420 % в загальній кількості акцій (у вiдсотках до
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 «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ-32377038
3. Місцезнаходження-02660, м. Київ, вул. Магнiтогорська, 1, кiмн. 42
4. Міжміський код, телефон та факс-(044) 224-68-88 (044) 224-68-91
5. Електронна поштова адреса-ngd-docflow@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації-http://www.ngv.com.ua
7. Вид особливої інформації-Відомості про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення
24.03.2017 р. Товариство отримало вiд депозитарiя ПАТ «Нацiональний
депозитарiй України» перелiк акцiонерiв, складений станом на 20.03.2017
р. Згiдно з перелiком акцiонерiв, розмiр частки акцiонера-юридичної особи
ФОЛУКС КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД (FOLOUX CONSULTING LIMITED) (НЕ
172484, Кiпр, Зiнас Кантер та Орiгенус, 3035, Лiмасол) зменшився з
14,999970% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства (14,999970% голосуючих акцiй) до 0,0000% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства (0,0000%
голосуючих акцiй).

статутного капiталу) та 19,624487 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй
24 березня 2017 року ПрАТ «ЗОЛОТОНОШАРЕМБУД» отримано від ПАТ
«НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, яким надсилається
письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства. Згідно даних переліку акціонерів сформованого станом на 14.03.2017
року (вих. № 132579зв від 21.03.2017 року) на рахунку власника іменних цінних паперів «фізичної особи», відбулися зміни. Розмір пакету акцій «фізичної
особи» зменшився з 24780 штук акцій до 19250 штук акцій. Розмiр частки
акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй складав 8,8028 % в загальнiй
кiлькостi акцiй (у вiдсотках до статутного капiталу) та 20,02975 % в загальнiй
кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй
склав 6,838365 % в загальній кількості акцій (у вiдсотках до статутного
капiталу) та 10,821294 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.
24 березня 2017 року ПрАТ «ЗОЛОТОНОШАРЕМБУД» отримано від ПАТ
«НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, яким надсилається
письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства. Згідно даних переліку акціонерів сформованого станом на 14.03.2017
року (вих. № 132579зв від 21.03.2017 року) на рахунку власника іменних цінних паперів «фізичної особи» відбулися зміни. Розмір пакету акцій «фізичної
особи» збільшився з 22646 штук акцій до 38126 штук акцій. Розмiр частки
акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй складав 8,0447 % в загальнiй
кiлькостi акцiй (у вiдсотках до статутного капiталу) та 18,304483 % в загальнiй
кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй
склав 13,543872 % в загальній кількості акцій (у вiдсотках до статутного
капiталу) та 21,432346 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.
24 березня 2017 року ПрАТ «ЗОЛОТОНОШАРЕМБУД» отримано від
ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства. Згідно даних переліку акціонерів сформованого станом на
14.03.2017 року (вих. № 132579зв від 21.03.2017 року) на рахунку власника
іменних цінних паперів «фізичної особи», відбулися зміни. Розмір пакету
акцій «фізичної особи» зменшився з 25782 штуки акцій до 602 штук акцій.
Розмiр частки акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй складав 9,1588 % в
загальнiй кiлькостi акцiй (у вiдсотках до статутного капiталу) та 20,83966 %
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни
пакета акцiй склав 0,213854 % в загальній кількості акцій (у вiдсотках до
статутного капiталу) та 0,338411 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова правлiння Клiмов Володимир Григорович 27.03.2017
24.03.2017 р. Товариство отримало вiд депозитарiя ПАТ «Нацiональний
депозитарiй України» перелiк акцiонерiв, складений станом на 20.03.2017 р.
Згiдно з перелiком акцiонерiв, розмiр частки акцiонера-юридичної особи
DTEK OIL&GAS B.V. (34284942, Стравiнскiлаан 1531, буд.Вежа Б, 15 поверх, оф.секцiя ТВ-15 046/089, Амстердам, Нiдерланди, 1077ХХ) зменшився з 54,999970% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства (54,999970% голосуючих акцiй) до 46,999947% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства
(46,999947% голосуючих акцiй).
24.03.2017 р. Товариство отримало вiд депозитарiя ПАТ «Нацiональний
депозитарiй України» перелiк акцiонерiв, складений станом на 20.03.2017 р.
Згiдно з перелiком акцiонерiв, розмiр частки акцiонера-юридичної особи
НГД Холдингз Б.В. (NGD Holdings B.V.) (65943112, 1531, Tower B, буд.Level
15, оф.grid TB-15-046/089, Amsterdam, Strawinskylaan, The Netherlands,
1077XX) збiльшився з 0,0000% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства
(0,0000% голосуючих акцiй) до 25,000029% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства (25.000029% голосуючих акцiй).
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Захарчук Олексiй Миколайович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
24.03.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ СТИЛЬ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ СТИЛЬ». 2. Код за ЄДРПОУ: 32565288.
3. Місцезнаходження: 61020 м. Харків, Григорівське шосе, буд.88. 4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 752-27-00, (057) 752-27-95. 5. Електронна поштова адреса: ivina_vv@nowystyl.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття

інформації: www.nowystyl.ua. 7. Вид особливої інформації або інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення Згідно з одноосібним рішенням акціонера
№2403/2017 від 24.03.2017р. відповідно до п.7.4, п.п. 7.4.1 Статуту подовжено
повноваження з 25.03.2017р. на посаді Голова Ревізійної комісії Хардікову Павлу Миколайовичу (паспорт ММ №253320 виданий 29.09.1999р. Червонозавод-
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ським РВ УМВС України в Харківській обл.) терміном на 3(три) роки. Особа пакетом акцій емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має.
Обґрунтування змін - одноосібне рішення акціонера. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади (протягом останніх
п'яти років): провідний економіст з планування, консультант з економічних питань АТ «НОВИЙ СТИЛЬ». Посади на інших підприємствах - є суб'єктом підприємницької діяльності. Згідно з одноосібним рішенням акціонера №2403/2017
від 24.03.2017р. відповідно до п.7.4, п.п. 7.4.1 Статуту подовжено повноваження з 25.03.2017р. на посаді Член Ревізійної комісії Москаленко Яні Михайлівні
(паспорт МТ №021820 виданий 04.11.2008р. Московським РВ ХМУ ГУМВС

України в Харківській обл.) терміном на 3(три) роки. Особа пакетом акцій емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування
змін - одноосібне рішення акціонера. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Попередні посади (протягом останнiх п'яти рокiв):
провідний юрисконсульт ТОВ «ВОСТОК ТЕЛЕКОМ». Працює на посадах: провідний юрист АТ «НОВИЙ СТИЛЬ», директор ТОВ «СКАЙФОАМ».
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 Івіна В.В. М.П.
27.03.2017

Приватне акціонерне товариство
«Черкаситара»

Додаткова інформація про основні показники фінансово-господарської
діяльності товариства (тис. грн.):
Найменування показника
період
Звітний Попередній
2016 рік
2015 рік
Усього активів
6916
7008
Основні засоби
1864
2094
Довгострокові фінансові інвестиції
___
___
Запаси
___
8
Сумарна дебіторська заборгованість
4796
4854
Грошові кошти та їх еквіваленти
85
2
Нерозподілений прибуток
- 206
20
Власний капітал
6708
6935
Статутний капітал
4400
4400
Довгострокові зобов’язання
____
____
Поточні зобов’язання
35
15
Чистий прибуток (збиток)
-227
29
Середньорічна кількість акцій (шт.)
440 000
440 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
—
—
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
—
—
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
1
1

(надалі - Товариство)
код ЄДРПОУ 22805494
місцезнаходження: 18008, місто Черкаси,
вул. Смілянська, буд. 159/5.
Повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів, які відбудуться
29 квітня 2017 року о 10.00 год. за адресою (місце проведення зборів):
м.  Черкаси, вул. Смілянська, будинок № 159/3, адміністративна будівля ТОВ «Фаворит-2003», на третьому поверсі, в кабінеті № 1.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: cherkasytara.in.ua.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства здійснюватиметься 29 квітня
2017 року з 09.00 год. до 09.45 год. за місцем проведення загальних
зборів акціонерів (м. Черкаси, вул. Смілянська, будинок № 159/3, адміністративна будівля ТОВ «Фаворит-2003», на третьому поверсі, в кабінеті № 1.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, станом на 24 годину 00 хвилин - 25 квітня 2017 року.
Проект порядку денного:
1. Розгляд звіту Виконавчого органу товариства – Директора ПрАТ «Черкаситара» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора
товариства.
2. Розгляд звіту Ревізора ПрАТ «Черкаситара» про результати діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Ревізора.
3. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати ПрАТ «Черкаситара» станом на 31.12.2016 року.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку, покриття збитків за підсумками роботи ПрАТ «Черкаситара» у 2016 році.
5. Розгляд питання щодо зміни основного виду діяльності товариства та
проведенням державної реєстрації змін.
6. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських організацій щодо кількісного
складу акціонерів Товариства.
7. Про затвердження (погодження) значних правочинів (договорів,
контрактів, угод), що укладатимуться Товариством та надання повноважень Директору Товариства на укладання (договорів, контрактів, угод).
8. По внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
9. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
10. Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.

Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з проектами питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів з 29 березня 2017 року по
28 квітня 2017 року з 9.00 год. до 16.00. год., а також в день проведення
чергових загальних зборів акціонерів за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, будинок № 159/3, адміністративна будівля ТОВ «Фаворит-2003», на
третьому поверсі, в кабінеті № 1 за письмовим запитом. Запит про отримання матеріалів, повинен містити: П.І.Б. (найменування) акціонера; кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій; перелік матеріалів, які необхідні акціонеру, для ознайомлення та підготовки до чергових (річних)
загальних зборів. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор ПрАТ «Черкаситара» - Каленчук Анатолій Полікарпович.
В разі внесення своїх пропозицій щодо проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів прошу повідомити Виконавчий орган - Директора товариства, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення чергових
загальних зборів акціонерів.
Для реєстрації кожному акціонеру при собі мати паспорт, або документ,
що його замінює. Для представників юридичних осіб документ, який підтверджує повноваження керівника (довідку/витяг з ЕДР про призначення
керівником). Уповноваженим представникам акціонерів - паспорт та засвідчену, згідно з чинним законодавством України, довіреність на право участі
та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства з зазначенням
кількості голосів.
Довідки за телефонами: 0 (472) 65-32-94, 63-14-61.
Директор ПрАТ «Черкаситара»
Каленчук А.П

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СУМИРИБГОСП»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИРИБГОСП»
2. Код за ЄДРПОУ: 00476760
3. Місцезнаходження: 40002 м. Суми, вул. Роменська, 105
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 496-32-00 , (044) 496-32-00
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://00476760.emitents.org
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу акціонерного товариства
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ІІ. Текст Повідомлення
Відповідно до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів №062017 від 23.03.2017 року було прийнято рішення змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМИРИБГОСП» (даліТовариство) з публічного акціонерного товариства на приватне
акціонерне товариство. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити
нове найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИРИБГОСП». Дата проведення державної реєстрації відповідних змін - 23.03.2017 року.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор
Бондар А.В.
24.03.2017

№60, 29 березня 2017 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДРАБІВСЬКЕ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00387447
3. Місцезнаходження: 19842 Черкаська область, Драбівський район,
село Драбово-Барятинське, вулиця Небесної Сотні, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0(4738) 3-19-32, 3-19-32
5. Електронна поштова адреса: 00387447@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://prat-drabivske.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ»
Протокол № 1 від 25.03.2017 року припинено повноваження Ревізора товариства Іщенко Тетяни Михайлівни, з 25.03.2017 року (паспорт серія НС №
747245 від 30.12.1999 року виданий Драбівським РВ УМВС України в Черкаській області). Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з затвердженням нової редакціїї Статуту товариства в якому посада Ревізора не
передбачена. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з
05.04.2014 року до 25.03.2017 року. Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.
Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ» (протокол
№ 1 від 25.03.2017 року, припинено повноваження Наглядової ради товариства (підстава для припинення повноважень: в зв'язку з закінчення
05.04.2017 року терміну обрання Наглядової ради товариства), а саме: Голови Наглядової Ради Овдієнко (Іщенко) Юлії Миколаївни (паспорт серія
НЕ № 763582 від 05.11.2015 року виданий Драбівським РС УДМС України в
Черкаській області). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє
часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з
05.04.2014 року до 25.03.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ» (протокол
№ 1 від 25.03.2017 року, припинено повноваження Наглядової ради товариства (підстава для припинення повноважень: в зв'язку з закінчення
05.04.2017 року терміну обрання Наглядової ради товариства), а саме:
Члена Наглядової Ради Нужної Любові Дмитрівни (паспорт серія НС
№ 633614 від 12.06.1999 року виданий Драбівським РВ УМВС України в
Черкаській області). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє
часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з
05.04.2014 року до 25.03.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ» (протокол № 1

Публічне акціонерне товариство «Семенівський райагротехсервіс» (ЄДРПОУ 03766180) повідомляє,

що 29.04.2017 о 14.00 відбудуться чергові загальні збори акціонерів за місцезнаходженням товариства: Чернігівська обл., м.Семенівка, вул. Лугова, 3, (адреса до зміни вул. Польова, 1) адмінприміщення, каб. Директора.
Реєстрація учасників 29.04.17 з 13.00 до 13.50 в місці проведення.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(проект порядку денного):
1. Затвердження складу лічильної комісії зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетнів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
4. Звіт Директора за 2016р. та затвердження основних напрямків діяльності в 2017р.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2016р. та прийняття рішення за наслідками
його розгляду.
6. Звіт Наглядової Ради за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками
його розгляду.
7. Затвердження річного звіту за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
9. Припинення повноважень директора, Ревізійної комісії.
10. Обрання Директора.
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника
2016
2015
Усього активів
165
202

від 25.03.2017 року, припинено повноваження Наглядової ради товариства (підстава для припинення повноважень: в зв'язку з закінчення 05.04.2017 року терміну обрання Наглядової ради товариства), а саме: Члена Наглядової Ради
Корякіної Раїси Миколаївни (паспорт серія НС № 500838 від 23.07.1998 року
виданий Драбівським РВ УМВС України в Черкаській області). Посадова особа
не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства.
Особа перебувала на посаді з 05.04.2014 року до 25.03.2017 року. Посадова
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ» (протокол
№ 1 від 25.03.2017 року, обрано Наглядову раду товариства, а саме: Голову Наглядової Ради Овдієнко Юлію Миколаївну (паспорт серія НЕ
№ 763582 від 05.11.2015 року виданий Драбівським РС УДМС України в
Черкаській області). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Овдієнко Ю.М. є представником акціонера «юридичної
особи» Фермерського господарства «Крекет» (код ЄДРПОУ 32925326, місцезнаходження вул. Леніна, буд. 1 с. Драбово- Барятинське, Драбівський
район, Черкаської області, 19842, частка в статутному капіталі товариства
24,680247 %). Обрання на посаду відбулось в зв'язку з закінченням терміну
повноважень попередього складу Наглядової ради. Особа обрана на посаду терміном на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом
останніх п'яти років: бухгалтер, економіст, комерційний директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ» (протокол № 1
від 25.03.2017 року, обрано Наглядову раду товариства, а саме: Члена Наглядової Ради Нужну Любов Дмитрівну (паспорт серія НС № 633614 від
12.06.1999 року виданий Драбівським РВ УМВС України в Черкаській області).
Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Нужна Л.Д. є представником акціонера «фізичної особи» Овдiєнка О.В., частка в
статутному капіталі товариства 63,368881 %. Обрання на посаду відбулось в
зв'язку з закінченням терміну повноважень попередього складу Наглядової
ради. Особа обрана на посаду терміном на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер-касир. Посадова особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ» (протокол № 1
від 25.03.2017 року, обрано Наглядову раду товариства, а саме: Члена Наглядової Ради Корякіну Раїсу Миколаївну (паспорт серія НС № 500838 від
23.07.1998 року виданий Драбівським РВ УМВС України в Черкаській області).
Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Корякіна Р.М. є представником акціонера «фізичної особи» Овдiєнка О.В., частка в
статутному капіталі товариства 63,368881 %. Обрання на посаду відбулось в
зв'язку з закінченням терміну повноважень попередього складу Наглядової
ради. Особа обрана на посаду терміном на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: завідуюча складом. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор Овдієнко Олександр Васильович 27.03.2017

Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (штук)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (штук)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп акцій за
період
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

144
1
-206
72
222
93
-56
888 360
-

162
1
-150
128
222
74
-14
888 360
-

-

-

2

2

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Зборах акціонерів,
складається станом на 25.04.17. До дати проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, щодо рішень з питань порядку денного
у робочі дні з 0900 до 1300 за місцезнаходженням товариства в каб. «Бухгалтерія», а в день проведення зборів – в місті їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення - директор Іваненко М.М. Тел.
(04659)2-15-33. З проектами рішень щодо питань, включених до проекту
порядку денного, можна ознайомитися на веб-сайті http://03766180.at.ua.
Наглядова рада
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№60, 29 березня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Полтавазооветпромпостач»
(код ЄДРПОУ 00727216, місцезнаходження: 36008, м. Полтава, вул. Автобазівська, 3-Б)
повідомляє акціонерів, про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Дата, час та місце проведення: 29 квітня 2017 року о 10-00 год. за
адресою: 36008, м. Полтава, вул. Автобазівська, 3-б, 2-й поверх, каб.
201. Реєстрація учасників зборів буде здійснюватися 29 квітня
2017 року з 9-00 до 9-45 год. за місцем їх проведення. Для реєстрації
та участі у зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, а
представникам акціонерів, додатково, довіреність на право участі у
зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Полтавазооветпромпостач», буде складено станом на
24 годину 25 квітня 2017 року.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. Обрання
голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження звіту Правління ПрАТ «Полтавазооветпромпостач» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора ПрАТ «Полтавазооветпромпостач» про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за
2016 рік.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на
2017 рік.
Особам, які прибудуть для участі у роботі Загальних зборів акціонерів, при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та
документ, що посвідчує особу (паспорт). З документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: 36008, м. Полтава, вул. Автобазівська,
3-б, 2-й поверх, каб. 201. у робочі дні тижня з 9-00 до 11-00.

Основні показники фінансово – господарської діяльності
підприємства 2016 (тис. грн.)
Період
Найменування показника
ПопереЗвітний
дній
Усього активів
14810
15051
Основні засоби
5332
6386
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
3754
3291
Сумарна дебіторська заборгованість
4476
4191
Грошові кошти та їх еквіваленти
982
13
Нерозподілений прибуток
-4263
-5151
Власний капітал
2187
1448
Статутний капітал
516
516
Довгострокові зобов’язання
3164
2720
Поточні зобов’язання
9459
10883
Чистий прибуток (збиток)
0
0
Середньорічна кількість акцій (штук)
2062340 2062340
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
39
39
(осіб)
Довідки за телефоном: (0532) 59-27-92. Адреса веб-сайту, на якому
розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.poltavazoovet.com/einfo/.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – головний бухгалтер Мельнікова Г. В.
Голова правління

В.Г. Стегній

Публічне акціонерне товариство «Веско»
Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство
«Веско»

Організаційно-правова форма
емітента:
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
емітента:
00282049
Місцезнаходження емітента:
84205, Донецька область, м. Дружківка, вул. Індустріальна, буд.2
Міжміський код, телефон та
факс емітента:
(06267) 3-45-42, 3-29-16
Електронна поштова адреса:
grinenkodu@vesco.donetsk.ua
Вид відомостей:
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
Текст повідомлення:
Рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Веско» (протокол вiд 23.03.2017 р. № 54) продовженi повноваження Гене-

рального директора Товариства Цимармана Євгенiя Вiталiйовича (паспорт серiї ВТ №210165. виданий Дружкiвським МВ ГУ ДМС України в
Донецькiй областi 09.09.2016 р.) строком до 31.05.2018 р. включно. На
посадi генерального директора ПАТ «Веско» Цимарман Євгенiй
Вiталiйович перебуває з 21.03.2009 року. Протягом своєї дiяльностi займав наступнi посади: токар 4-го розряду в механоскладальному цеху
Дружкiвського машинобудiвельного заводу, конструктора АТЗТ «Веско»,
iнженера з органiзацiї та управлiння виробництвом, потiм начальника
служби якостi, заступника головного iнженера, головного iнженера АТЗТ
«Веско». Зазначена особа володiє 0,001459% акцiй у статутному капiталi
товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що
мiститься в повiдомленнi та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з
законодавством.
Генеральний директор
Є.В. Цимарман

Публічне акціонерне товариство
«Дружківське рудоуправління»
Повне найменування емітента:
Організаційно-правова форма
емітента:
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
емітента:
Місцезнаходження емітента:

Публічне акціонерне товариство
«Дружківське рудоуправління»
Публічне акціонерне товариство
00191796
84205, Донецька область, м. Дружківка, вул. Поленова, буд.112

Міжміський код, телефон та факс
емітента:
(06267) 3-45-42, 3-29-16
Електронна поштова адреса:
grinenkodu@vesco.donetsk.ua
Вид відомостей:
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

Текст повідомлення:
Рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства
«Дружкiвське рудоуправлiння» (протокол вiд 23.03.2017 р. № 43) продовженi
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повноваження Генерального директора Товариства Цимармана Євгенiя
Вiталiйовича (паспорт серiї ВТ №210165. виданий Дружкiвським МВ ГУ ДМС
України в Донецькiй областi 09.09.2016 р.) строком до 31.05.2018 р. включно.
На посадi генерального директора ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» Цимарман Євгенiй Вiталiйович перебуває з 16.10.2007 року. Протягом своєї дiяльностi
займав наступнi посади: токар 4-го розряду в механоскладальному цеху
Дружкiвського машинобудiвельного заводу, конструктора АТЗТ «Веско»,
iнженера з органiзацiї та управлiння виробництвом, потiм начальника служби
якостi, заступника головного iнженера, головного iнженера АТЗТ «Веско». Зазначена особа не володiє акцiями у статутному капiталi товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що
мiститься в повiдомленнi та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з
законодавством.
Генеральний директор

Є.В. Цимарман

№60, 29 березня 2017 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ШАНОВНI АКЦIОНЕРИ

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФЛЕКСТРОНІКС СЕРВІС УА»
Місцезнаходження: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 4.
ЄДРПОУ 14313783

ПОВIДОМЛЯЄМО, ЩО ЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ АКЦIОНЕРIВ (надалі - Збори) АТ «Флекстронікс Сервіс УА» (надалі - Товариство)
вiдбудуться 28 квітня 2017 р. о 10-00 к.ч.
за адресою: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівськабічна, буд. 4, 2-й поверх, (кімната засідань).
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд та затвердження звіту Правління Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
3. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради АТ «Флекстронікс
Сервіс УА» за 2016 рік.
4. Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії щодо діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися від
імені Товариства протягом одного року та уповноваження Правління Товариства на укладання та підписання таких правочинів.
8. Розгляд та прийняття рішення про можливість вчинення правочинів,
щодо яких є заінтересованість.
Реєстрація акціонерів та їх представників буде відбуватися
28 квітня 2017 р. з 09 год. 45 хв. до 10 год. 00 хв. за адресою: 89600,
Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 4, 2-й поверх, (кімната засідань).
Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує
особу, а представникам акціонерів також довіреність на право участі у
Зборах, засвідчену згідно з чинним законодавством України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів – 24 квітня 2017 року. Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, що готуються до Зборів, та проектами рішень з питань порядку
денного у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою Товариства: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд.
4, у порядку, встановленому внутрішніми документами Товариства або на

власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: http://
www.brz-flex.com.ua/, а також у день проведення Зборів під час реєстрації
акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з
документами – голова правління, Векашші А. Довідки за телефоном:
(03131) 5-63-31.
Голова Правління 	Александер Векашші
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)*
Період
Звіт- ПопереНайменування показника
ний
дній
Усього активів
10096
28593
Основні засоби
541
3937
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська
6742
17021
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
2300
7615
Нерозподілений прибуток
(84070) (87258)
Власний капітал
(82851) (86039)
Статутний капітал
1219
1219
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
92947 114632
Чистий прибуток (збиток)
(24571) (24571)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
338730 338730
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
21
2088
(осіб)

Приватне акціонерне товариство «Огнеупорнеруд»
Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство
«Огнеупорнеруд»

Організаційно-правова форма
емітента:
Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
емітента:
24464945
Місцезнаходження емітента:
85050, Донецька обл., Добропільський р-н, с. Октябрське (Шахово), Октябрська, 14
Міжміський код, телефон та факс
емітента:
(06267) 3-45-42, 3-29-16
Електронна поштова адреса:
grinenkodu@vesco.donetsk.ua
Вид відомостей:
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
Текст повідомлення:
Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Огне-

упорнеруд» (протокол вiд 23.03.2017 р. № 23) продовженi повноваження
Генерального директора Товариства Цимармана Євгенiя Вiталiйовича
(паспорт серiї ВТ №210165. виданий Дружкiвським МВ ГУ ДМС України в
Донецькiй областi 09.09.2016 р.) строком до 31.05.2018 р. включно. На
посадi генерального директора ПРАТ «Огнеупорнеруд» Цимарман Євгенiй
Вiталiйович перебуває з 21.03.2009 року. Протягом своєї дiяльностi займав
наступнi посади: токар 4-го розряду в механоскладальному цеху
Дружкiвського машинобудiвельного заводу, конструктора АТЗТ «Веско»,
iнженера з органiзацiї та управлiння виробництвом, потiм начальника
служби якостi, заступника головного iнженера, головного iнженера АТЗТ
«Веско». Зазначена особа не володiє акцiями у статутному капiталi товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не
має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що
мiститься в повiдомленнi та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з
законодавством.
Генеральний директор
Є.В. Цимарман

Публічне акціонерне товариство
«Чернігівський інструментальний завод»
Публічне акціонерне товариство «Чернігівський інструментальний
завод» повідомляє про те , що 30 квітня 2017року в 12 год. за адресою
м.  Чернігів , вул. Інструментальна, 18 в приміщенні актового залу №1
відбудуться чергові загальні збори акціонерів товариства.
Порядок денний : 1.Обрання лічильної комісії. 2.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства в 2016році. 3.Звіт
ревізійної комісії про результати господарської діяльності за 2016рік. 4.Звіт
голови спостережної ради про роботу за звітний період. 5.Затвердження
річних звітів , балансу , розподіл прибутку за 2016рік. 6.Переобрання членів наглядової ради, ревізійної комісії, правління.
Реєстрація учасників зборів відбудеться в день скликання зборів з 11.00
до 11.30год. за реєстром акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах, складеному станом на 24.00год. 25 квітня 2017р.. Для участі в зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу ; представникам акціонерів- доручення на право участі та голосування на зборах.

Акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись з документами,
необхідними для прийняття рішень з питарь порядку денного у робочі дні
та у робочий час за місцезнаходженням товариства ( м. Чернігів, вул.
Інструментальна,18). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Барбаш Сергій Вікторович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧІЗ»
( тис.грн.) за звітний період:Усього активів-17418 ; Основні засоби -2631;
Запаси-13240; Сумарна дебіторська заборгованість-730; Грошові кошти та
їх еквіваленти-725; Нерозподілений прибуток-12380; Власний капітал16075; Статутний капітал-56; Поточні зобов язання-1343; Чистий прибуток3242; Середньорічна кількість акцій (шт.)- 1128841; Чисельність працівників
на кінець періоду-101чоловік.
Телефон для довідок : ( 0462 ) 728-803. Наглядова рада.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне то

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

вариство "Нововолинська швейна фабрика"

13352962
45400, Волинська обл., м. Нововолинськ,, Княгинi Ольги, 60
4. Міжміський код, телефон та факс 03344 24901 03344 25910
5. Електронна поштова адреса
nvshveynaf@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- nvshveynaf.pat.ua
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2017р. припинено повноваження, у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень:
- Посадова особа Голова Наглядової ради Марушко Олена Генадiївна
(паспорт: серiя АС № 385383 виданий Нововолинським МВ УМВС у
Волинськiй обл.., 26.03.1998р.) Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 10,23%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Перебувала на посадi 3 роки.
-Посадова особа Член Наглядової ради Кисла Валентина Якiвна (паспорт: серiя АС № 255266 виданий Нововолинським МВ УМВС у Волинськiй
обл.., 10.04.1997р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента
13,86%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебувала на посадi 3 роки.
-Посадова особа Член Наглядової ради Пiхота Галина Дмитрiвна (паспорт: серiя АС № 812536 виданий Нововолинським МВ УМВС у Волинськiй
обл.., 01.08.2002р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,27%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 3 роки.
-Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Голощук Валентина
Олександрiвна (паспорт: серiя АС № 255808 виданий Нововолинським МВ
УМВС у Волинськiй обл.., 10.05.1997р.) Володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 0,01%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Перебувала на посадi 2 роки.Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.
-Посадова особа член ревiзiйної комiсiї Путь Галина Степанiвна (паспорт:
серiя АС № 460234 виданий Нововолинським МВ УМВС у Волинськiй обл..,
22.09.1998р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,3823%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на
посадi 2 роки.Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.
-Посадова особа член ревiзiйної комiсiї Зiнчук Марiя Олександрiвна
(паспорт: серiя АС № 255836 виданий Нововолинським МВ УМВС у
Волинськiй обл.., 07.05.1997р.) - припинено повноваження за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2017р. Володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 0,316%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Перебувала на посадi 2 роки.Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2017р. обрано на посаду:
Посадова особа Голова Наглядової ради Марушко Олена Генадiївна
(паспорт: серiя АС № 385383 виданий Нововолинським МВ УМВС Волинськiй
обл. 26.03.1998) обрана на посаду 25.03.2017 р. засiданням Наглядової
ради термiном на 3 роки з числа обраних загальними зборами акцiонерiв
(Протокол вiд 25.03.2017 р.) членiв Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 10,23%. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'ять рокiв обiймала посаду заступника голови правлiння по ЗЕД та Голови Наглядової ради ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика».
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2017р. обрано на посаду:
Посадова особа Член Наглядової ради Кисла Валентина Якiвна (паспорт:
серiя АС № 255266 виданий Нововолинським МВ УМВС Волинськiй обл.
10.04.1997), термiном на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента
13,86%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'ять рокiв обiймає посаду головного бухгалтера та члена Наглядової ради ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика».
Посадова особа Член Наглядової ради Пiхота Галина Дмитрiвна (паспорт: серiя АС № 812536 виданий Нововолинським МВ УМВС Волинськiй
обл. 01.08.2002) терміном на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 0,27%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Протягом останнiх п'ять рокiв обiймає посаду члена Наглядової
ради ПАТ «Нововолинська швейна фабрика».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством. 2. Найменування посади Голова правління Максимець
Галина Іванівна 27.03.2017
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Нововолинська швейна фабрика"

2. Код за ЄДРПОУ: 13352962
3. Місцезнаходження: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ,, Княгинi
Ольги, 60
4. Міжміський код, телефон та факс: 03344 24901 03344 25910
5. Електронна поштова адреса: nvshveynaf@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: nvshveynaf.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину прийнято
Загальними Зборами акцiонерiв.
Дата прийняття рiшення 25.03.2017 р.
Предмет правочину: додаток до контракту про переробку давальницької сировини №1/01/2011 вiд 24.11.2010 року з фiрмою «РОФА».
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 43 000 тис. грн.
Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 3 054 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi- 1408%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй по реєстру -633069 шт. Зареєстрованих голосуючих для участi у зборах -552767 шт.-87,3 % Кiлькiсть голосуючих акцiй ,що голосували « ЗА» -552767,»ПРОТИ» голосiв немає.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не
передбаченi законодавством, статутом ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» не визначенi.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади Голова правління Максимець Галина Іванівна
27.03.2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «УКРХАРЧОПРОМСЕРВIС»

2. Код за ЄДРПОУ: 13677276
3. Місцезнаходження: 02225 Київ, вул. Закревського, 22
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 545-13-44, (044) 545-08-06
5. Електронна поштова адреса: alla@uacinema.net.ua; upps@i.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://13677276.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
Загальними зборами акціонерів Товариства 27.03.2017 р. було
прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше
одного року з дати прийняття цього рішення за наступними характеристиками:
договорів про здавання в оренду приміщень Товариства.
Гранична сукупна вартість правочинів - 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 62 808 000, 00 гривень.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 95,53%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 75 929 683, кількість голосуючих
акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 75 921 327,
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» приийнятття рішення 75 921 327, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» приийнятття рішення - 0.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Правління Сушон А.І. 28.03.2017
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ»

повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства
29 квітня 2017 року о 11.00 годині за місцезнаходженням Товариства: кабінет № 3, вул. Слави, 22, с. Рожівка, Броварський район,
Київська область, 07414.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах - 25 квітня 2017 року.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах з 10.30 до
11.00 години в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення.
Для участі у Загальних зборах акціонери повинні мати документ,
що посвідчує їх особу, представники акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства та документ, що посвідчує їх
особу.
Порядок денний Загальних зборів:
1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Племптахорадгосп Броварський», прийняття рішення про
припинення повноважень членів Реєстраційної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів ПАТ «Племптахорадгосп Броварський».
3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів ПАТ «Племптахорадгосп Броварський».
4. Розгляд Звіту Наглядової Ради Товариства.
5. Розгляд Звіту Правління Товариства про результати фінансово господарської діяльності за 2016 рік (річний звіт).
6. Розгляд Звіту Ревізійної комісії Товариства та висновків щодо річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради
Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за
2016 рік. Затвердження строку та порядку виплати дивідендів.
10. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на
2017 рік.
11. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції та обрання
особи, яка уповноважується на його підписання.
12. Погодження рішень Наглядової Ради Товариства, прийнятих у
період між Загальними зборами Товариства.
13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення Загальними зборами, визначення характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості.
14. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, затвердження умов значних правочинів.
15. Прийняття рішення про затвердження положення про Ревізійну
комісію Товариства.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Прийняття рішення про укладення із головою та членами Ревізійної комісії цивільно-правового договору або трудового договору
(контракту).
19. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового догово-

ру (контракту), що укладатиметься з головою та членами Ревізійної комісії,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується
на підписання договору (контракту) з членами Ревізійної комісії.
20. Прийняття рішення про затвердження положення про Наглядову Раду Товариства.
21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
22. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
23. Прийняття рішення про укладення із головою та членами Наглядової Ради Товариства цивільно-правового договору або трудового
договору (контракту).
24. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними (головою та членами
Наглядової Ради Товариства), встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.
25. Прийняття рішення щодо викупу ПАТ «ППР Броварський» розміщених ним цінних паперів (акцій).
26. Надання повноважень Голові правління ПАТ «Племптахорадгосп Броварський» на укладення та підписання правочинів щодо яких
прийняті рішення цими Загальними зборами.
Для ознайомлення з матеріалами стосовно питань порядку денного акціонери Товариства можуть звертатись із письмовою заявою на
ім’я Голови Правління за адресою: вул. Слави, 22, с. Рожівка, Броварського району, Київської області або за тел.: (044) 587-60-36. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, що
стосуються питань порядку денного – Олійник Світлана Зіновіївна
(тел. 587-60-36). Свої пропозиції щодо питань, які виносяться на голосування, приймаються від акціонерів у письмовій формі не пізніш як за
20 днів до дня їх проведення.
Наглядова рада та Правління ПАТ «ППР Броварський»
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2016 рік (тис. грн.)
період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
202524
154270
Основні засоби
88335
89901
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
24878
13119
Сумарна дебіторська заборгованість
68203
31407
Грошові кошти та їх еквіваленти
1149
351
Нерозподілений прибуток
57237
50892
Власний капітал
61737
55392
Статутний капітал
4500
4500
Довгострокові зобов'язання
_
Поточні зобов'язання
140787
98878
Чистий прибуток (збиток)
6345
6241
Середньорічна кількість акцій (шт.)
18000000
18000000
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
278
237
(осіб)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
емітента
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ».
2. Код за ЄДРПОУ: 05491072. 3. Місцезнаходження: 61020 м. Харкiв,
Григорівське шосе, буд.88. 4. Міжміський код, телефон та факс:
(057) 752-28-08, (057) 752-28-08. 5. Електронна поштова адреса:
info@agrochim.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.agrochim.com.ua. 7. Вид особливої інформації або інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

ІІ. Текст Повідомлення На підставі реєстру власників іменних
цінних паперів, складеного ПАТ «Національний депозитарій
України» станом на 15.03.2017р., отриманого Товариством
24.03.2017р., пакет власника акцій - фізичної особи, що дорівнював
3 303 625 шт. і відповідав розміру частки акціонера - 87,641213%
від загальної кількості акцій Товариства (87,641213% від загальної
кількості голосуючих акцій) зменшився до 3 303 623 шт., що
відповідає - 87,641160% від загальної кількості акцій Товариства
(87,641160% від загальної кількості голосуючих акцій). «Дата
обліку» невідома.
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 Добросотськов А.В. 27.03.2017
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «УКРХАРЧОПРОМСЕРВIС»

2. Код за ЄДРПОУ: 13677276
3. Місцезнаходження: 02225 Київ, вул. Закревського, 22
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 545-13-44, (044) 545-08-06
5. Електронна поштова адреса: alla@uacinema.net.ua; upps@i.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://13677276.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
Загальними зборами акціонерів Товариства 27.03.2017 р. було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а
саме: укладення Товариством з Компанією Бушборд Фінанс Лімітед
кредитного договору на суму 1 500 000 доларів США зі строком погашення до 1 квітня 2022 року з можливістю продовження цього строку
до 31 грудня 2022 року та зі сплатою 8 відсотків річних. Предмет правочину - Кредитний договір.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, - еквівалент 40 686 838,50 гривень за курсом НДУ на дату прийняття рішення.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 62 808 000, 00 гривень.
Співвідношення ринкової вартості правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 64,78 %.
Загальна кількість голосуючих акцій - 75 929 683 шт., кількість голосуючих
акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 75 921 327 шт.,
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 75 921 327 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти»
прийняття рішення - 0.
Загальними зборами акціонерів Товариства 27.03.2017 р. було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме:
укладення договору підряду з ТОВ «БК БУДСЕРВІСГРУП» на будівництво
складського корпусу (Ф); строк робіт - до 31 грудня 2017 року.
Предмет правочину - Договір підряду.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, - вартість робіт не перевищить 60 000 000, 00 гривень.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 62 808 000, 00 гривень.
Співвідношення ринкової вартості правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 95,53 %.
Загальна кількість голосуючих акцій - 75 929 683 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах 75 921 327 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 75 921 327 шт., кількість голосуючих акцій, що
проголосували «проти» прийняття рішення - 0.
Наглядовою радою Товариства 27.03.2017 р. було прийнято рішення
про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: укладення
Договору іпотеки між Товариством та Asera Limited (Асера Лімітед) для
забезпечення виконання зобов'язань Бушборд Фінанс Лімітед за кредитним договором з Асера Лімітед, юридичною особою за законодавством
британських Віргінських Островів.
Предмет іпотеки - земельна ділянка, загальною площею 1,4596 га, кадастровий номер - 8 000 000 000:62:021:0023, цільове призначення: будівництво, експлуатація та обслуговування культурно-розважального центру
з паркінгом. Земельна ділянка належить Товариству на праві власності на
підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку Серія
ЯЗ № 273989 від 22.04.2011р.
Предмет правочину - Договір іпотеки.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, - вартість Предмета іпотеки на дату укладення Договору іпотеки за даними Витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної
ділянки № 34-26-7777_5-1696/30-16 від 01.03.2016р. становить
9 414 928,43 гривень (дев'ять мільйонів чотириста чотирнадцять тисяч
дев'ятсот двадцять вісім гривень 43 коп.).
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 62 808 000, 00 гривень.
Співвідношення ринкової вартості правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 14,99 %.
Інформація щодо загальна кількість голосуючих акцій, кількості голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, кількості голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення не надається, тому що рішення про надання згоди на вчинення
значного правочину приймалось Наглядовою радою Товариства.
III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління Сушон А.І. 28.03.2017
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ». 2. Код за ЄДРПОУ: 00931767. 3. Місцезнаходження: 61020
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента:

м. Харків, Григорівське шосе, буд.88. 4. Міжміський код, телефон та факс:
(057) 752-28-08, (057) 752-28-08. 5. Електронна поштова адреса:
registration@emm.kh.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.emm.
kh.ua. 7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 10.10.2016р.; Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення - загальні збори
акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - надати попередню згоду на укладання Генеральним директором Товариства протягом строку до наступних річних зборів, але не
більш ніж до 09.10.2017р., будь-яких правочинів, що пов'язані з укладенням, зміною, припиненням договорів підряду, поставки, купівліпродажу, найму (оренди) рухомого або нерухомого майна, земельних
ділянок, позики (кредиту), застави, договорів про надання послуг, інших договорів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Предмет та сума
зазначених правочинів мають бути схвалені Наглядовою радою; Гранична сукупність вартості правочинів - 2 000 000 000,00 (два мільярди
гривень 00 коп.) грн.; Вартість активів емітента за даними річної фінансової звітності за фінансовий рік, що передує року прийняття рішення
- 79 586 тис.грн.; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента (у відсотках) - 2513,0%; Загальна
кількість голосуючих акцій - 90 694 332 шт., кількість голосуючих акцій,
що зареєстровані для участі у загальних зборах - 90 691 245 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 90 691 245 шт. та «проти» - 0, прийняття рішення.
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 Цвікевіч О.А.
М.П. 27.03.2017

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

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне
товариство «Науково-дослiдний iнститут
електромеханiчних приладiв»

2. Код за ЄДРПОУ: 14309824
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, вул. Академіка Кримського, 27
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 422-88-01, (044) 424-10-74
5. Електронна поштова адреса: ndiemp@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://14309824.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ІІ. Текст Повідомлення
Публiчне акцiонерне товариство «Науково-дослiдний iнститут
електромеханiчних приладiв» 27.03.2017 року отримало вiд Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» реєстр акцiонерiв станом на 22.03.2017 р. Товариству стало відомо, що
у акціонера - юридичної особи - Держава Україна в особі Державного
концерну «Укроборонпром» (ЄДРПОУ 37854297, місцезнаходження:
04119, м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 36) не змінився розмір
пакету акцій, лише відбулася зміна відсотків голосуючих акцій, а
саме:
розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру
пакета акцій - 24 101 280 акцій, 94, 44312%;
розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру
пакета акцій - 24 101 280 акцій, 94, 44312%;
розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни
розміру пакета акцій - 24 101 280 акцій, 99, 85085%;
розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після
зміни розміру пакета акцій - 24 101 280 акцій, 99, 72905%.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Т.в.о. Голови Правління Квас В.О. . 28.03.2017

№60, 29 березня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАМБУРС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАМБУРС» (далі –
ПРАТ «РАМБУРС» або Товариство) повідомляє про скликання річних
загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори):
повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАМБУРС»;
ідентифікаційний код: 22936378;
місцезнаходження Товариства: 04116, м. Київ, Проспект Перемоги, 20,
к. 34;
дата проведення загальних зборів: 29.04.2017 року;
час початку загальних зборів: об 17:00 годині в день проведення
загальних зборів – 29.04.2017 року;
місце проведення загальних зборів: 04116, м. Київ, Проспект Перемоги,
20, к. 34, каб. № 2;
час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: реєстрація акціонерів буде проводитись в день проведення загальних зборів (29.04.2017 року) з 16:30 до 16:55 години за адресою проведення загальних зборів.
Перелік акціонерів ПРАТ «РАМБУРС», які мають право на участь у
загальних зборах, буде складений станом на 24 годину 25 квітня 2017
року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери ПРАТ «РАМБУРС» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 29.04.2017 року мають можливість ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням
ПРАТ «РАМБУРС» (04116, м. Київ, Проспект Перемоги, 20, к. 34, каб.
№2) у робочі дні: з понеділка по п’ятницю, у робочий час: з 9.00 до 18.00
(обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення (04116, м. Київ, Проспект Перемоги 20,
к. 34, каб. №2).
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись на підставі
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Для
участі у загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати
при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представнику (-ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на
участь у загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства
України.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Товариства Костенко Ліна Анатоліївна, номер тел.: +38-044-277-23-33.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів ПРАТ «РАМБУРС» та припинення повноважень членів реєстраційної комісії річних загальних зборів ПРАТ «РАМБУРС».

Повідомлення
про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

Приватне акцiонерне
товариство «Русанiвка»; 2. Код за ЄДРПОУ 03062252;
1. Повне найменування емітента

3. Місцезнаходження 02154, м.Київ, пр-т Соборності,21; 4. Міжміський код, телефон та факс /044/292-32-41; /044/292-32-41; 5. Електронна поштова адреса03062252@atrep.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації03062252.infosite.
com.ua; 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « РУСАНIВКА» (код
ЄДРПОУ 03062252) повiдомляє, що на пiдставi реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв, складеного ПАТ «Нацiональний депозитарiй
України» на облiкову дату 22.03.2017 р. та отриманого вiд депозитарiю
27.03.2017 р., стала вiдома iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: власник акцiй
- фiзична особа, що володiв пакетом акцiй в розмiрi 765736 шт. (загальною номiнальною вартiстю 804022,80 грн.),що дорiвнює 80,401516 % в
загальнiй кiлькостi акцiй Товариства та 80,401516 % до загальної
кiлькостi голосуючих акцiй Товариства зменшив за рахунок продажу
свiй пакет акцiй, в результатi чого, пакет акцiй складає 0 шт. що

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних
зборів ПРАТ «РАМБУРС».
3. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів ПРАТ «РАМБУРС» .
4. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішень за наслідками
розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Правлiння Товариства про результати фiнансовогосподарської дiяльностi за 2016 рiк (річний звіт) та прийняття рішень за
наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства і висновків щодо річного
звіту і балансу Товариства за 2016 рік та прийняття рішень за наслідками
розгляду звіту.
7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збиткiв за
2016 рік. Затвердження строку та порядку виплати дивідендів.
9. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
10. Погодження рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих у період між загальними зборами.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення загальними зборами
акціонерів, визначення характеру таких правочинів та їх граничної сукупної
вартості.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://www.ramburs.com/ua/documents.
Телефон для довідок: +38-044-277-23-33.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.):
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
100640
118405
Основні засоби
8170
7351
Довгострокові фінансові інвестиції
__-__
Запаси
7219
39832
Сумарна дебіторська заборгованість
80537
62161
Грошові кошти та їх еквіваленти
141
8234
Нерозподілений прибуток
-127619
-111706
Власний капітал
-37401
-34511
Статутний капітал
93000
93000
Довгострокові зобов'язання
_-___
Поточні зобов'язання
138041
152916
Чистий прибуток (збиток)
-2890
-15913
Середньорічна кількість акцій (шт.)
____
_____
Кількість власних акцій, викуплених протягом
____
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
____
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
__134__
151
(осіб)
Голова Наглядової ради ПРАТ «РАМБУРС»

дорiвнює 0 % в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства та 0 % до загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. У полi «дата облiку» не проставлено дату, оскiльки емiтенту не вiдома дата переходу прав
власностi на цiннi папери.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « РУСАНIВКА» (код
ЄДРПОУ 03062252) повiдомляє, що на пiдставi реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв, складеного ПАТ «Нацiональний депозитарiй
України» на облiкову дату 22.03.2017 р. та отриманого вiд депозитарiю
27.03.2017 р., стала вiдома iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: власник акцiй
- фiзична особа, що володiв пакетом акцiй в розмiрi 25 шт. (загальною
номiнальною вартiстю 26.25 грн.), що дорiвнює 0,002625 % в загальнiй
кiлькостi акцiй Товариства та 0,002625 % до загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, збiльшив за рахунок придбання свiй пакет акцiй,
в результатi чого, пакет акцiй складає 765761 шт. (загальною номiнальною
вартiстю 804049,05 грн.), що становить частку 80,404141 % в загальнiй
кiлькостi акцiй Товариства та 80,404141 % до загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. У полi «дата облiку» не проставлено дату,
оскiльки емiтенту не вiдома дата переходу прав власностi на цiннi папери.
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 Крижанівський Ігор Валентинович
голова правлiння (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 28.03.2017
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Полтавахолод»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
«Полтавахолод»
2. Код за ЄДРПОУ: 01553770
3. Місцезнаходження: 36009 м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 51/2
4. Міжміський код, телефон та факс: 0532536113, 0532536112
5. Електронна поштова адреса: mainbuh_vatholod@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: poltavaholod.pat.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
24.03.2017 р. припинено повноваження Голови Наглядової ради Ягольніцера Олександра Яковича.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 24,9%.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства (протокол загальних зборів акціонерів від 24.03.2017 р.)
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді : 04.09.2014 р. 24.03.2017 р.
24.03.2017 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Крок», код ЄДРПОУ
33190936.
Розмір частки в статутному капіталі емітента 24,8998%
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства (протокол загальних зборів акціонерів від 24.03.2017 р.)
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді : 04.09.2014 р. 24.03.2017 р.
24.03.2017 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Шевченко Євгенія Миколайовича
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,0%
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства (протокол загальних зборів акціонерів від 24.03.2017 р.)
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді : 04.09.2014 р. 24.03.2017 р.
24.03.2017 р. обрано Головою Наглядової ради Ягольніцера Олександра Яковича.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 24,9%.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Повноваження посадової особи надано у зв'язку з пропозиціями Наглядової Ради. (протокол засідання Наглядової Ради від 24.03.2017р.)
Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства (протокол загальних зборів акціонерів від 24.03.2017 р.)
Строк на який призначено особу : до чергових загальних зборів акціонерів.
24.03.2017 р. обрано членом Наглядової Ради Шевченко Євгенія Миколайовича (Представник акціонера Товариства, юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Крок»). Особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,0%
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства (протокол загальних зборів акціонерів від 24.03.2017 р.)
Строк на який призначено особу : до чергових загальних зборів акціонерів.
24.03.2017 р. обрано членом Наглядової Ради Марінченко Наталію Миколаївну (Представник акціонера Товариства, фізичної особи Малогулко
Тамари Михайлівни)
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,0%
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства (протокол загальних зборів акціонерів від 24.03.2017 р.)
Строк на який призначено особу : до чергових загальних зборів акціонерів.
24.03.2017 р. обрано членом наглядової ради Попельнюка Віталія Павловича (Представник акціонера Товариства, фізичної особи Малогулко Тамари Михайлівни)
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Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,0%
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства (протокол загальних зборів акціонерів від 24.03.2017 р.)
Строк на який призначено особу : до чергових загальних зборів акціонерів.
24.03.2017 р. обрано членом Наглядової ради Мосієнко Бориса Олексійовича (Представник акціонера Товариства, фізичної особи Малогулко Тамари Михайлівни)
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,0%
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства (протокол загальних зборів акціонерів від 24.03.2017 р.)
Строк на який призначено особу : до чергових загальних зборів акціонерів.
24.03.2017 р. припинено повноваження Голови ревізійної комісії Сидоренко Світлани Миколаївни.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,00001%
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства (протокол загальних зборів акціонерів від 24.03.2017 р.)
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді : 10.06.2015 р. 24.03.2017 р.
24.03.2017 р. припинено повноваження члена ревізійної комісії Фидрі
Яніни Андріївни.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,0%
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства (протокол загальних зборів акціонерів від 24.03.2017 р.)
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді : 04.09.2014 р. 24.03.2017 р.
24.03.2017 р. припинено повноваження члена ревізійної комісії Жилки
Наталії Петрівни
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,0%
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства (протокол загальних зборів акціонерів від 24.03.2017 р.)
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді : 10.06.2015 р. 24.03.2017 р.
24.03.2017 р. обрано Головою ревізійної комісії Сидоренко Світлану
Миколаївну.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,00001%
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не
має.
Рішення прийнято членами ревізійної комісії (протокол засідання ревізійної комісії ПАТ «Полтавахолод» від 24.03.2017 р.)
Строк на який призначено особу: 3 роки
24.03.2017 р. обрано членом ревізійної комісії - Фидрю Яніну Андріївну.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,0%
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Повноваження посадової особи у зв'язку з пропозиціями Наглядової
ради.
Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства (протокол загальних зборів акціонерів від 24.03.2017 р.)
Строк на який призначено особу: 3 роки.
24.03.2017 р. обрано членом ревізійної комісії Бабенко Надію Володимирівну
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,0%
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Повноваження посадової особи надано у зв'язку з пропозиціями Наглядової ради.
Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства (протокол загальних зборів акціонерів від 24.03.2017 р.)
Строк на який призначено особу: 3 роки.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Генеральний директор
Янович Л.М.
27.03.2017
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГАЙВОРОНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13538»
Публічне акціонерне товариство «Гайворонське автотранспортне
підприємство 13538» (код ЄДРПОУ 03117278), місцезнаходження: 25014
Україна, м.Кропивницький, вул.Тургенєва,27 повідомляє про проведення
чергових річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 29 квітня
2017 р. о 10.00 за адресою: м.Кропивницький, вул.Тургенєва, 27, каб. 1.
Реєстрація акціонерів (їх представників) з 09.30 до 09.50. Для участі в Загальних зборах акціонерів акціонерам необхідно мати при собі паспорт, для
представників – довіреність. Дата складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у зборах 25 квітня 2017 р. на 24.00.
Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування): 1.Обрання членів лічильної комісії. 2.Затвердження порядку та
способу засвідчення бюлетеня. 3.Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. 4.Прийняття рішень з питань порядку
проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів. 5.Звіт директора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6.Звіт наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7.Звіт ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту. 8.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9.Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2016 рік.
10.Прийнятття рішення про припинення повноважень членів наглядової
ради. 11.Обрання членів наглядової ради. 12.Припинення повноважень
ревізійної комісії. 13.Обрання членів ревізійної комісії. 14.Затвердження
змін до статуту шляхом викладення в новій редакції. 15.Затвердження
змін до положень про загальні збори, наглядову раду, ревізійну комісію та
виконавчий орган шляхом викладення в новій редакції. 16.Затвердження
умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, ревізійної комісії, директором, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів (контрактів).
Основні показники
фінансово-господарської діяльності Тов. (тис. грн)*
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
398
414

Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

397

413

38
130

38
111

1
-252

2
-231

385

385

169
-21
1538800

146
6
1538800

16

23

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з проектом порядку денного річних загальних зборів акціонерів, у робочі дні з 09.00
до 12.00 за адресою: 25014, м.Кропивницький, вул.Тургенєва, 27, каб. 1, а
також в день зборів в місці проведення загальних зборів акціонерів до закінчення здійснення реєстрації. Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного та проектів рішень до питань визначені
статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Адреса власного
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://03117278.smida.
gov.ua. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Т. Якубінська.
Наглядова рада ПАТ «Гайворонське АТП 13538»

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів Акціонерів

Публічного акціонерного товариства
«Бортницький дослідно-механічний завод»
Вельмишановний акціонере !
Публічне акціонерне товариство «Бортницький дослідно-механічний завод» (далі – ПАТ «БДМЗ» (код ЄДРПОУ - 21618158), місцезнаходження
якого: 02088, м. Київ, вул. Леніна, 64, повідомляє про проведення річних
Загальних зборів Акціонерів, які відбудуться «28» квітня 2017р. о 11-00
годині за адресою: 02088, м. Київ, вул. Харченка, 64 (Бортничі), в приміщенні зали засідань.
Реєстрація Акціонерів та їх представників буде проводитись з 09-45 до
10-45 години.
Акціонерам мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує
особу, передбачений чинним законодавством.
Представникам Акціонерів мати при собі документ, що посвідчує особу,
та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.
Перелік Акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних
зборах, буде складено станом на 24 годину «24» квітня 2017 р.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, Акціонери можуть ознайомитись в робочі дні робочі години в приміщенні ПАТ «БДМЗ» за адресою: 02088, м. Київ, вул. Харченка, 64 (Бортничі), кімната 108. Відповідальна особа – Устіменко Д.В. Телефон для довідок: 561-25-70. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з
проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - http://bdmz.com.ua/
Проект порядку денного:
1. Обрання складу лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних
зборів.
4. Звіт Генерального директора ПАТ «БДМЗ» про результати фінансовогосподарської діяльності ПАТ «БДМЗ» за 2016 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Генерального директора ПАТ «БДМЗ».
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «БДМЗ» за 2016 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «БДМЗ».
6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «БДМЗ» за 2016 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «БДМЗ».
7. Розподіл прибутку і збитків за підсумками роботи ПАТ «БДМЗ» у 2016

році.
8. Про затвердження результатів діяльності ПАТ «БДМЗ» за 2016 рік,
затвердження річного звіту та балансу ПАТ «БДМЗ» за 2016 рік.
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів
Ревізійної комісії ПАТ «БДМЗ».
10. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «БДМЗ».
11. Зміна типу АТ з ПАТ на ПрАТ, зміна найменування АТ.
12. Внесення змін до статуту АТ.
13. Затвердження відповідальної особи за зміни в статуті АТ.
14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
ПАТ «БДМЗ».
Основні показники
фінансово-господарської діяльності ПАТ «БДМЗ» за 2016 рік
(тис. грн.)
Найменування показника
2016 рік 2015 рік
Усього активів
6040
5805
Основні засоби
5213
5664
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
39
39
Сумарна дебіторська заборгованість
787
93
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
9
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
1631
1472
Статутний капітал
1764
1764
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
3589
3773
Чистий прибуток (збиток)
-944
- 1204
Середньорічна кількість акцій (шт.)
7 056 000 7 056 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
3
3
(осіб)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
“Володимир-Волинська “Будмонтажмеханiзацiя”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне
товариство "ВолодимирВолинська
"Будмонтажмеханiзацiя"
2. Код за ЄДРПОУ
05515074
3. Місцезнаходження
44700, Володимир-Волинський,
Князя Олега,35
4. Міжміський код, телефон
03342 235-69 03342 235-69
та факс
5. Електронна поштова
bmmbuh@i.ua
адреса
6. Адреса сторінки
bmm.prat.ua
в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Рiшенням наглядової ради товариства вiд 27.03.2017р. припинено повноваження голови правлiння, у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа Голова правлiння Павлусенко О.Ю. (паспорт: серiя
АС № 085543 виданий Вол-Волинським МВ УМВС України у Волинськiй
областi, 13.07.1996р.), володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 26.03.2014р.
Рiшенням наглядової ради товариства вiд 27.03.2017р. припинено повноваження члена правлiння, у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа член правлiння Мороз О.М. (паспорт: серiя АС №
921209 виданий Вол-Волинським МВ УМВС України у Волинськiй областi,
25.02.2004р.), володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непога-

шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 26.03.2014р.
Рiшенням наглядової ради товариства вiд 27.03.2017р. припинено
повноваження члена правлiння, у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа член правлiння Халак Г.М. (паспорт: серiя
АС № 497757 виданий Вол-Волинським МВ УМВС України у Волинськiй
областi, 05.02.1999р.), володiє часткою в статутному капiталi емiтента
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посадi з 26.03.2014р.
Рiшенням наглядової ради товариства вiд 27.03.2017р.обрано на
посаду Голови правлiння Павлусенко О.Ю. (паспорт: серiя АС №
085543 виданий Вол-Волинським МВ УМВС України у Волинськiй
областi, 13.07.1996р.), володiє часткою в статутному капiталi емiтента
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Обрано термiном на 3 роки. Протягом останнiх пяти рокiв обiймає посаду голови правлiння ПрАТ «Володимир-Волинська «Будмонтж
механiзацiя».
Рiшенням наглядової ради товариства вiд 27.03.2017р.обрано на
посаду члена правлiння Мороз О.М. (паспорт: серiя АС № 921209 виданий Вол-Волинським МВ УМВС України у Волинськiй областi,
25.02.2004р.), володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано
термiном на 3 роки. Протягом останнiх пяти рокiв обiймає посаду члена правлiння та головного бухгалтера ПрАТ «Володимир-Волинська
«Будмонтажмеханiзацiя».
Рiшенням наглядової ради товариства вiд 27.03.2017р.обрано на посаду члена правлiння Халак Г.М. (паспорт: серiя АС № 497757 виданий ВолВолинським МВ УМВС України у Волинськiй областi, 05.02.1999р.), володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на 3 роки. Протягом останнiх пяти рокiв обiймає посаду члена правлiння ПрАТ «ВолодимирВолинська «Будмонтажмеханiзацiя».
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 Павлусенко Олександр Юрійович 28.03.2017р

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД»,
(код ЄДРПОУ 00851519)
місцезнахоження: 03115, м. Київ, вул. Проспект Перемоги, 121-В,
( надалі - ПАТ «АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД» або Товариство)
Повідомляє про призначення на 28 квітня 2017 року чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «АГРОХОЛДИНГ
АВАНГАРД», які відбудуться за місцезнаходженням Товариства, тобто за
адресою: м. Київ, вул. Проспект Перемоги, 121-В, кімната №5.
Початок Загальних зборів акціонерів о 10:00 годині. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 09:00 до 09:45 години. Перелік акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агрохолдинг Авангард», які мають право на
участь у Зборах, складатиметься станом на 24 квітня 2017 року.
Акціонерам, які прибудуть для участі у Загальних зборах, необхідно
мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють
повноваження акціонерів - мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.
Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися в робочі дні
з 10:00 до 12:00 години, за місцезнаходженням Товариства, а саме: м. Київ,
вул. Проспект Перемоги, 121-В, кімната №5, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів посадова особа – юрисконсульт Лебідь Олександр Вікторович, контактний тел. (044) 393-40-50.
Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження протоколу реєстраційної комісії чергових Загальних
зборів акціонерів.
4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на
голосування) чергових Загальних
зборів акціонерів.
5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016
рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
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6. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту наглядової ради.
7. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту
(Балансу) Товариства за 2016 рік.
9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.
10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 рік.
11. Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції.
13. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту.
14. Визначення уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.
15. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган, Положення про наглядову
раду, положення про ревізійну комісію, положення про відокремлені підрозділи.
16. Відкликання наглядової ради Товариства.
17. Обрання наглядової ради Товариства.
18. Відкликання ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання ревізійної комісії Товариства.
20. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,
які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.
21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства,
тис.грн.
Найменування показників
Звітний
Попередній 2015
2016 рік
рік
Усього активів
39 550 403
32 598 236
Основні засоби (залишкова вартість)
1 899 336
2 029 660
Довгострокові фінансові інвестиції
16 689 311
15 512 706
Запаси
557 369
378 487
Сумарна дебіторська заборгованість
19 994 870
12 574 732
Грошові кошти та їхні еквіваленти
5 062
102 651
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Нерозподілений
прибуток(непокритий збиток)
Власний капітал
Статутний капітал (гривень)
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток(збиток)
Середньорічна кількість
акцій (штук) 3

71 301

474 735

588 148
516 847
666 495
38 295 760
(403 434)
51 684 713 106

991 582
516 847
25 842
18 852 536
109 041
51 684 713 106

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ
ХЛІБОПРОДУКТІВ»

(код ЄДРПОУ - 00957376)
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Проспект Перемоги, 121-В
Повідомляє про призначення на 28 квітня 2017 року чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ», які відбудуться за адресою: м. Київ,
вул. Проспект Перемоги, 121-В, кімната №5.
Початок Загальних зборів акціонерів о 16:00 годині. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 15:00 до 15:45 години. Перелік власників іменних
цінних паперів Публічного акціонерного товариства «ВОЛНОВАСЬКИЙ
КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ», які мають право на участь у Зборах, складатиметься станом на 24 квітня 2017 року.
Акціонерам, які прибудуть для участі у Загальних зборах, необхідно
мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють
повноваження акціонерів - мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.
Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися в робочі дні
з 10:00 до 12:00 години, за адресою: м. Київ, вул. Проспект Перемоги,
121-В, кімната № 5, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх
проведення.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів – юрисконсульт: Петренко
Валентин Віталійович, контактний тел. (044) 393-40-50.
Порядок денний
(Перелік питань, що виносяться
на голосування)
1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження протоколу реєстраційної комісії чергових Загальних
зборів акціонерів.
4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на
голосування) чергових Загальних
зборів акціонерів.
5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за
2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого
органу.
6. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту наглядової ради.
7. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту
(Балансу) Товариства за 2016 рік.

Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (штук)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб)

-

-

-

-
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Директор ПАТ «АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД» Руденко Володимир Вікторович
9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.
10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 рік.
11. Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції.
13. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції
Статуту.
14. Визначення уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.
15. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган, Положення про наглядову
раду, положення про ревізійну комісію.
16. Відкликання наглядової ради Товариства.
17. Обрання наглядової ради Товариства.
18. Відкликання ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання ревізійної комісії Товариства.
20. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,
які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.
21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності Товариства, тис.грн.
Найменування показників
Звітний
Попередній
2016 рік
2015 рік
Усього активів
869 745
773 354
Основні засоби (залишкова вартість)
10 140
10 852
Довгострокові фінансові інвестиції
38
38
Запаси
1 017
1 017
Сумарна дебіторська заборгованість
858 570
761 404
Грошові кошти та їхні еквіваленти
18
42
Нерозподілений прибуток(непокритий
(30 528)
(35 933)
збиток)
Власний капітал
45 363
48 838
Статутний капітал (гривень)
75 891
75 891
Довгострокові зобов’язання
5 202
5 202
Поточні зобов’язання
852 360
407 036
Чистий прибуток(збиток)
(1 465)
(29 063)
Середньорічна кількість акцій (штук)
303 563 937
303 563 937
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (штук)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
11
21
(осіб)
Директор
ПАТ «Волноваський комбінат хлібопродуктів» Маркелова Олена
Петрівна

Приватне акціонерне товариство
«Українська пожежно-страхова компанія»
Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія» (код за ЄДРПОУ 20602681) повідомляє, що в повідомленні про
проведення річних загальних зборів 20.04.2017 р., опублікованому в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 53 від 20.03.2017 р., через технічні причини не було опубліковано інформацію про порядок реєстрації акціонерів

для участі у річних загальних зборах, у зв'язку з чим повідомлення про
проведення загальних зборів доповнити наступним реченням: «Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах відбудеться 20.04.2017р. з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
32825387, Київська, Солом’янський, 03061, Київ, Постова,56,
044-331-03-60
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 29.03.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http:at-esk.com
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВУГЛЕГІРСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»

(код ЄДРПОУ - 00952806)
Місцезнаходження: 03115, м. Київ,
вул. Проспект Перемоги, 121-В,
Повідомляє про призначення на 28 квітня 2017 року чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ВУГЛЕГІРСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД», які
відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Проспект Перемоги, 121-В, кімната № 5.
Початок Загальних зборів акціонерів о 13:00 годині. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 12:00 до 12:45 години. Перелік власників
іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства «ВУГЛЕГІРСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД», які мають право на участь у Зборах, складатиметься станом на 24 квітня
2017 року.
Акціонерам, які прибудуть для участі у Загальних зборах, необхідно
мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють
повноваження акціонерів - мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.
Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися в робочі дні
з 10:00 до 12:00 години, за адресою: м. Київ, вул. Проспект Перемоги,
121-В, кімната № 5, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх
проведення.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів – юрисконсульт: Дячук Віталій Васильович, контактний тел. (044) 393-40-50.
Порядок денний
(Перелік питань, що виносяться
на голосування)
1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження протоколу реєстраційної комісії чергових Загальних
зборів акціонерів.
4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на
голосування) чергових Загальних
зборів акціонерів.
5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016
рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
6. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту наглядової ради.
7. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту
(Балансу) Товариства за 2016 рік.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Форте» 2. Код за

ЄДРПОУ: 34615026 3. Місцезнаходження: 03141 Київ, Солом’янська, 33 4. Міжміський код, телефон та факс: 044, 594-74-62 5. Електронна поштова адреса:
info@forte-ic.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://forte-ic.com/ 7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Наказом Голови правління Товариства з 27.03.2017р. на посаду Головного
бухгалтера призначено Петрову Анну Анатолієвну (згоду на розкриття паспортних даних не отримано). Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Петрова Анна Анатолієвна не має непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини. Головний бухгалтер призначена на посаду безстроково. Протягом останній п'яти років обіймала посади заступника Головного
бухгалтера в ТОВ «Арсенал Лайф», Головного бухгалтера ПрАТ «СК «Аеліта».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Правління
Чорний М. М.
28.03.2017
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9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.
10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 рік.
11. Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції.
13. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту.
14. Визначення уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.
15. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган, Положення про наглядову
раду, положення про ревізійну комісію.
16. Відкликання наглядової ради Товариства.
17. Обрання наглядової ради Товариства.
18. Відкликання ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання ревізійної комісії Товариства.
20. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,
які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.
21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності Товариства,
тис.грн.
Найменування показників
Звітний
Попередній
2016 рік
2015 рік
Усього активів
408 636
408 696
Основні засоби (залишкова вартість)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська
408 296
408 696
заборгованість
Грошові кошти та їхні
340
еквіваленти
Нерозподілений прибуток(непокритий
250
734
збиток)
Власний капітал
50 009
58 330
Статутний капітал (гривень)
49 756
49 756
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
351 726
354 664
Чистий прибуток(збиток)
(484)
(4 443)
Середньорічна кількість
199 022 070
199 022 070
акцій (штук)
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (штук)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
1
періоду (осіб)
Директор
ПАТ «Вуглегірський експериментальний
комбікормовий завод»
Кіщенко Володимир Володимирович

Особлива інформація емітента.

Приватне акцiонерне
товариство «Червоноградський iнформа
цiйно-обчислювальний центр»; місцезнаходження:
Повне найменування емітента:

80102, м. Червоноград, вул. Б. Хмельницького, 20А; код за ЄДРПОУ:
23967058; Міжміський код та телефон, факс: +38(0324)993689; Електронна поштова адреса: intellect@it-mark.net; повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 28.03.2017 р.
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента: Засіданням Наглядової ради від 17.01.2017 р. (Протокол №б/н від 17.01.2017 р.) прийнято рiшення про припиненя повноважень з 17.01.2017 р. Чернова Олександра Семеновича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних
даних), який займав посаду в.о. Директора. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.07.2015 р. по 17.01.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Засіданням Наглядової ради від 17.01.2017 р.
(Протокол №б/н від 17.01.2017 р.) прийнято рiшення про обрання з
18.01.2017 р. на посаду в.о. Директора Заболотної Тетяни Михайлівни
(Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). Володіє
часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,0005% від статутного капіталу Товариства. Освіта: вища. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх 5 років: не обіймала. Термін на який обрано особу: з
18.01.2017 р. - до 18.01.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Ролюкс» (місцезнаходження: 76018, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Ленкав-

ського, буд.22 - далі Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів (далі-Загальні Збори) відбудуться 30.04.2017 року об 10.00 год. за
адресою: м. Iвано-Франкiвськ, вул. Ленкавського, буд.20, 3 поверх,
актовий зал. Реєстрація учасників для участі у Загальних Зборах здійснюється за місцем проведення Загальних Зборів 30.04.2017 р. з 09.00 год.
до 09.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних Зборах - станом на 24 год. 25.04.2017 р.
Проект порядку денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для
голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
4. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками
його розгляду..
5. Звіт Ревізора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його
розгляду..
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства за 2016 р.
8. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
9. Про затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення
перетворення Товариства в товариство з обмеженою відповідальністю.
10. Про призначення комісії з припинення Товариства та визначення її
повноважень.
11. Про припинення повноважень генерального директора Товариства.
12. Про затвердження порядку та умов обміну простих іменних акцій
Товариства на частки правонаступника.
13. Про строк та порядок задоволення вимог кредиторів до Товариства
14. Про затвердження ринкової вартості, порядку та умов викупу акцій
в акціонерів, які голосували проти рішення про припинення Товариства
шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: rolux.afr.net.ua.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, починаючи
з 30.03.2017р. в робочі дні з 10 год. по 16 год., обідня перерва з 13.00 год.
до 14.00 год за адресою: м.Iвано-Франкiвськ, вул.Ленкавського, буд.22,
каб.7, а в день проведення Загальних Зборів – в місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Генеральний директор Міщанюк О.В.
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2016р.
(2015р.) в тис.грн.: Усього активів 2879,9 (2880,2), основні засоби 0(0),
довгострокові фінансові інвестиції 2879,4 (2879,4), запаси 0(0), сумарна
дебіторська заборгованість 0,4 (0,4), грошові кошти та їх еквіваленти
0,1 (0,4), нерозподілений прибуток
2364,0 (2386,1), власний капітал 2841,2 (2863,3), статутний капітал
415,0 (415,0), довгострокові зобов`язання 0(0), поточні зобов’язання
38,7 (16,9), чистий прибуток -22,2 (16,9),середньорічна кількість акцій (шт.)
415 (415), 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) 1 (1).

Приватне акціонерне товариство «Сток
Холдер» (місцезнаходження: 03189, м.Київ, вул.Академіка Вільямса,

буд.6-Д, офіс 43 - далі Товариство) повідомляє, що річні загальні збори
акціонерів (далі-Загальні Збори) відбудуться 30.04.2017 року об
11.00 год. за адресою: м .Київ, вул. Борщагівська, буд. 139/141, нежитлове приміщення 59. Реєстрація учасників для участі у Загальних Зборах здійснюється за місцем проведення Загальних Зборів 30.04.2017 р. з
10.00 год. до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах - станом на 24 год. 25.04.2017 р.
Проект порядку денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для
голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
4. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками
його розгляду..
5. Звіт Ревізора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його
розгляду..
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства за 2016 р.
8. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
9. Про затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення
перетворення Товариства в товариство з обмеженою відповідальністю.
10. Про призначення комісії з припинення Товариства та визначення її
повноважень.
11. Про припинення повноважень генерального директора Товариства.
12. Про затвердження порядку та умов обміну простих іменних акцій
Товариства на частки правонаступника.
13. Про строк та порядок задоволення вимог кредиторів до Товариства
14. Про затвердження ринкової вартості, порядку та умов викупу акцій
в акціонерів, які голосували проти рішення про припинення Товариства
шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: sholder.pat.ua.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, починаючи
з 30.03.2017р. в робочі дні з 10 год. по 16 год., обідня перерва з 13.00 год.
до 14.00 год за адресою: м.Київ, вул.Академіка Вільямса, буд.6-Д, офіс 43,
а в день проведення Загальних Зборів – в місці їх проведення. Посадова
особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
матеріалами — Генеральний директор Осадчий Ю.В.
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2016р.
(2015р.) в тис.грн.: Усього активів 44043,6 (44151,0), основні засоби
0(4,3), довгострокові фінансові інвестиції 44021,9 (43887,0), запаси
0(0), сумарна дебіторська заборгованість 21,6 (157,0), грошові кошти та їх
еквіваленти 0,1 (12,5), нерозподілений прибуток -1087,8 (4283,4), власний
капітал -821,8 (4549,4), статутний капітал 231,3 (231,3), довгострокові
зобов`язання 44864,9 (39601,0), поточні зобов’язання 0,5 (0,5), чистий
прибуток -5371,2 (-13574,0),середньорічна кількість акцій (шт.)
2649931 (2649931), 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) 1 (1).

Приватне акцiонерне товариство «Полтавське хлiбоприймальне пiдприємство»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Полтавське хлiбоприймальне пiдприємство». 2.Код за ЄДРПОУ: 05581898.
3.Місцезнаходження: пл. Павленкiвська, буд.24, м.Полтава, 36014. 4.Міжміський код, телефон та факс: (0532) 50-34-00, 66-94-93. 5.Електронна поштова адреса: m.bilitskij@kernel.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
http:// 05581898.infosite.com.ua/. 7.Вид особливої інформації: відомості про
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення
27.03.2017 загальними зборами акціонерів ПрАТ «Полтавське ХПП»
(протокол №б/н вiд 27.03.2017) прийнято рiшення про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством
у строк по 27.03.2018 (включно), за умови попереднього погодження таких

правочинів наглядовою радою товариства, наступного характеру: купівля – продаж (поставка), відчуження або набуття у власність будь-якого
майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.
Гранична сукупність вартості правочинів: 135 622 795 тис.грн. (5 (п'ять)
млрд. доларів США за курсом НБУ 27,124559 грн. на 27.03.2017), вартiсть
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1 341 992
тис.грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
10 106,1%. Загальна кількість голосуючих акцій 3 963 891 штук, кількість
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах
3 951 808 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»
3 951 808 штук, «проти» прийняття рішення – немає.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством. Директор Брідня С. О. 27.03.2017
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Агропромкомплект» (місцезнаходження: 79034, м. Львів, вул.Литви-

ненко, буд.3 - далі Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів (далі-Загальні Збори) відбудуться 29.04.2017 року об 11.00 год. за
адресою: м. Львів, вул. Золота, буд.42, актовий зал. Реєстрація учасників для участі у Загальних Зборах здійснюється за місцем проведення Загальних Зборів 29.04.2017 р. з 10.00 год. до 10.45год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах - станом
на 24 год. 25.04.2017 р.
Проект порядку денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для
голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
4. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками
його розгляду..
5. Звіт Ревізора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його
розгляду..
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства за 2016 р.
8. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
9. Про затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення
перетворення Товариства в товариство з обмеженою відповідальністю.
10. Про призначення комісії з припинення Товариства та визначення її
повноважень.
11. Про припинення повноважень генерального директора Товариства.
12. Про затвердження порядку та умов обміну простих іменних акцій
Товариства на частки правонаступника.
13. Про строк та порядок задоволення вимог кредиторів до Товариства
14. Про затвердження ринкової вартості, порядку та умов викупу акцій
в акціонерів, які голосували проти рішення про припинення Товариства
шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: agropromkomplet.afr.net.ua.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, починаючи
з 29.03.2017р. в робочі дні з 10 год. по 16 год., обідня перерва з 13.00 год.
до 14.00 год за адресою: м. Львів, вул.Литвиненко, буд.3, каб.3, а в день
проведення Загальних Зборів – в місці їх проведення. Посадова особа
Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Генеральний директор Міщанюк О.В.
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2016р.
(2015р.) в тис.грн.: Усього активів 2675,4 (2677,4), основні засоби
0(0), довгострокові фінансові інвестиції 2674,5 (2674,5), запаси 0(0), сумарна дебіторська заборгованість 0,7 (0,7), грошові кошти та їх еквіваленти 0,2 (2,2), нерозподілений прибуток 2161,3 (2183,3), власний капітал
2638,5 (2660,5), статутний капітал 415,0 (415,0), довгострокові
зобов`язання 0(0), поточні зобов’язання 36,9 (16,9), чистий прибуток 22,0 (10,6),середньорічна кількість акцій (шт.) 415 (415), 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) 1 (1).

Приватне акціонерне товариство «Тернопромсервіс» (місцезнаходження:76018, м.Iвано-Франкiвськ, вул.

Володимира Івасюка, буд. 62 - далі Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів (далі-Загальні Збори) відбудуться 30.04.2017 року
об 13.00 год. за адресою: м. Iвано-Франкiвськ, вул. Ленкавського,
буд.20, 3 поверх, актовий зал. Реєстрація учасників для участі у Загальних Зборах здійснюється за місцем проведення Загальних Зборів
30.04.2017 р. з 12.00 год. до 12.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах - станом на 24 год.
25.04.2017 р.
Проект порядку денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для
голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
4. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками
його розгляду..
5. Звіт Ревізора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його
розгляду..
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства за 2016 р.
8. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
9. Про затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення
перетворення Товариства в товариство з обмеженою відповідальністю.
10. Про призначення комісії з припинення Товариства та визначення її
повноважень.
11. Про припинення повноважень генерального директора Товариства.
12. Про затвердження порядку та умов обміну простих іменних акцій
Товариства на частки правонаступника.
13. Про строк та порядок задоволення вимог кредиторів до Товариства
14. Про затвердження ринкової вартості, порядку та умов викупу акцій
в акціонерів, які голосували проти рішення про припинення Товариства
шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: tpc.afr.net.ua.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, починаючи
з 30.03.2017р. в робочі дні з 10 год. по 16 год., обідня перерва з 13.00 год.
до 14.00 год за адресою: м.Iвано-Франкiвськ, вул.Володимира Івасюка,
буд.62, каб.4, а в день проведення Загальних Зборів – в місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з матеріалами — Генеральний директор Міщанюк В.О.
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2016р.
(2015р.) в тис.грн.: Усього активів 1137,3 (1138,3), основні засоби
0(0), довгострокові фінансові інвестиції 1137,0 (1137,0), запаси 0(0), сумарна дебіторська заборгованість 0,3 (0,4), грошові кошти та їх еквіваленти 0 (0,9), нерозподілений прибуток 589,7 (612,6), власний капітал
1093,4 (1116,3), статутний капітал 438,0 (438,0), довгострокові зобов`язання
0(0), поточні зобов’язання 43,9 (22,0), чистий прибуток 22,9 (24,7),середньорічна кількість акцій (шт.) 438 (438), 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) 1 (1).

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД». 2. Код за
ЄДРПОУ: 00373936. 3. Місцезнаходження: пл.Привокзальна, 11, м. Вовчанськ, Харківська обл., 62504. 4. Міжміський код, телефон та факс: (05741)
4-22-39. 5. Електронна поштова адреса: y.varavin@kernel.ua. 6. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: http://00373936.infosite.com.ua. 7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення
27.03.2017 загальними зборами акціонерів ПРАТ «Вовчанський ОЕЗ»
(протокол №б/н вiд 27.03.2017) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у строк по 27.03.2018 (включно), за умови
попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою товариства,
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наступного характеру: купівля – продаж (поставка), відчуження або набуття у
власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання
або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг. Гранична сукупність вартості правочинів: 135 622 795 тис. грн.
(5 (п'ять) млрд. доларів США за курсом НБУ 27,124559 грн. станом на
27.03.2017), вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 168 958 тис.грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності: 80270,1%. Загальна кількість голосуючих акцій 1 523 948 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах
1 523 948 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»
1 523 948 штук, «проти» прийняття рішення – немає.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством. Директор Долженко О.В. 27.03.2017
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПрАТ «Нива» !

Шановні акціонери
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Нива», код за ЄДРПОУ
21318858, місцезнаходження: 32300, м. Кам’янець-Подільський, вул.Індустріальна, буд. 1А, які відбудуться 29 квітня 2017 року о 11-00 годині за
адресою: 32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Індустріальна,
буд. 1А., третій поверх, зал засідань. Реєстрація учасників загальних
зборів з 10-00 до 10-45 у день та за місцем проведення загальних зборів.
Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ,
який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ,
який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного
законодавства України.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Директора Товариства про результати діяльності Товариства у
2016 році та його затвердження.
4. Звіт Ревізора Товариства по фінансовому звіту та балансу Товариства за 2016 рік та його затвердження.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році та його
затвердження.
6. Розподіл прибутків і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 25 квітня 2017 року. З матеріалами та
проектами рішень загальних зборів можна ознайомитися на сайті товариства www.zatniva.com.ua, або за адресою: м.Кам’янець-Подільський, вул.

Приватне акціонерне товариство
«Дубрик»

(Код за ЄДРПОУ 03976731) Місцезнаходження: 35641, Україна, Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Тараканів.
повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про
проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться «29» квітня 2017 року за адресою: Рівненська обл.,
Дубенський р-н, с. Тараканів, вул. Львівська 264, Приміщення
ПрАТ «Дубрик», кабінет директора. Початок зборів об 15-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з
14 год. 00 хв. до 14 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – «25» квітня 2017 року (станом на 24-00).
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014,2015,2016
рік.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2014,
2015,2016 рік.
5. Про звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2014,2015,2016 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014,2015,2016 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за
2014,2015,2016 рік.
8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової
ради, виконавчого органу та Ревізора.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
11. Про обрання директора Товариства.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження
його в новій редакції.
13. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ
«Дубрик».
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Дубрик», обрання особи, яка
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами
Наглядової ради Товариства.
15. Обрання ревізора Товариства.
16. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором ПрАТ «Дубрик», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з ревізором Товариства.
17. Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізора Товариства»,
«Про Виконавчий орган Товариства».

Індустріальна, 1-А, 3-й поверх, кімната №2. Відповідальний за порядок
ознайомлення акціонерів з документами — Голова Наглядової ради – Пастух Ю.А.
Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
загальних зборів. Довідки за телефоном (03849) 5-02-85.
Наглядова рада Товариства
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
4677,7
4030,8
Основні засоби
850,3
853,9
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
2270,8
1935,0
Сумарна дебіторська заборгованність
612,0
292,3
Грошові кошти та еквіваленти
944,6
949,6
Нерозподілений прибуток
544,2
135,5
Статутний капітал
56,7
56,7
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
293,6
55,4
Чистий прибуток (збиток)
424,1
118,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)
5401
5401
Кількість власних акцій,викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Численність працівників на кінець періоду ( осіб)
24
26

18. Про затвердження внутрішніх Положень Товариства.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
період
Попере- ПопереЗвітний
Найменування показника
дній
дній
(2016р.)
(2015р.)
(2014р.)
Усього активів
1665,8
1713,9
1615,3
Основні засоби
815,0
742,2
519,2
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
165,7
405,0
431,2
Сумарна дебіторська
75,7
69,4
59,8
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
45,1
2,8
1,3
Нерозподілений прибуток
-1031,2
-1104,7
-1177,0
Власний капітал
16,6
-56,9
-129,2
Статутний капітал
500,0
500,0
500,0
Довгострокові зобов'язання
2500000
2500000 2500000
Поточні зобов'язання
1649,2
1770,8
1744,5
Чистий прибуток (збиток)
73,5
72,3
-351,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець
4
6
12
періоду (осіб)
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів
до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПАТ «Дубрик» за
адресою: Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Тараканів, вул. Львівська,
буд. 264., кабінет бухгалтерії щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год.
до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною
особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є уповноважена особа Товариства посада головний бухгалтер Дмитрук О.В. (тел.: 0967903061). З питань порядку денного та організаційних
питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи. Адреса веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: dubryk.pat.ua
Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів
необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу
та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56»,

(код ЄДРПОУ 03448860) Місцезнаходження: Україна, 29016, Хмельницька
область, місто Хмельницький, вул. Західна Окружна, 1
Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56», код
ЄДРПОУ 03448860. Місце реєстрації учасників та місце проведення
річних загальних зборів: Україна, 29016, Хмельницька область, місто
Хмельницький, вул. Західна Окружна, 1, другий поверх, конференц зал.
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників)
для участі у річних загальних зборах:
29 квітня 2017 року; з 10:00 год. до 11:00 год.
Дата та час відкриття річних загальних зборів: 29 квітня 2017 року о
11:30 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право участі
у річних загальних зборах: 25 квітня 2017 року (станом 24 годину).
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО
ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.Про обрання членів Лічильної комісії загальних зборів Товариства, та про
затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства. 2.Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження
порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах. 3.Про розгляд звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Правління, Наглядової ради, звіту та звіту (висновків) Ревізійної
комісії Товариства. 4.Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5.Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2016 рік
з урахуванням вимог, передбачених законом. 6.Про зміну типу та найменування
Товариства. 7.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження
його в новій редакції. 8.Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства
шляхом затвердження їх в новій редакції. 9.Про припинення повноважень членів Правління Товариства. 10.Про обрання одноосібного виконавчого органу
Товариства – Генерального директора. 11.Про припинення повноважень членів
Наглядової ради Товариства. 12.Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 13.Про Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новими членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 14.Про припинення
повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 15.Про обрання членів ревізійної комісії Товариства. 16.Про Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новими членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії. 17.Про
схвалення значних правочинів. 18.Про попереднє схвалення значних правочи-

Публічне акціонерне товариство «Черкаська рибоводно-меліоративна станція» повідомляє,

що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 29 квітня 2017 року за
місцезнаходженням Товариства: 20243, Черкаська обл.,Звенигородський
р-н, с. Княжа, ПАТ «РМС», актова зала.
Реєстрація акціонерів: 29 квітня 2017 р. з 10-00 год. до 10-45 год.
Початок зборів: 29 квітня 2017 р. об 11-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 25.04.2017 р.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів. 2. Звіт Директора про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2014 - 2016 рр. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. 3. Звіт Наглядової ради
про роботу за 2014 - 2016 рр. 4. Звіт Ревізора. Затвердження річного звіту та
балансів Товариства станом 31.12.2014 р., 31.12.2015 р. та 31.12.2015 р.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 - 2016 рр.
6. Вибори Наглядової ради Товариства. 7. Вибори Ревізора Товариства.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Найменування показника (тис. грн.)
Період
2013 р 2014 р. 2015 р. 2016 р.
Усього активів
248.1 225
227
227
Основні засоби
157.2 147
140
134
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
0
0
Запаси
90.7
77
77
77
Сумарна дебіторська заборгованість
0
10
10
16
Грошові кошти та їх еквіваленти
0.2
1
0
0

нів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення
річних загальних зборів акціонерів.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного розміщена на власному веб – сайті за адресою
http://www.roads.km.ua Для участі в річних загальних зборах акціонерам
необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право участі у річних
загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).
Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Західна Окружна, 1, ПАТ «Хмельницьке шляхово-будівельне
управління № 56» (кабінет голови правління), у період з дати надіслання
даного повідомлення по 28 квітня 2017 р. у всі робочі дні з 9:00 до 12:00
год., а в день проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення. Для ознайомлення з матеріалами/документами акціонер повинен надати на ім’я Товариства письмову заяву. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління – Волосінчук Максим
Михайлович.
Телефон для довідок: (0382) 66-49-49.
Основні показники фінансово – господарської діяльності
ПАТ «Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56» (тис. грн.)
Найменування показника
Звітній
Попередній
період2016
період 2015
Усього активів
60 439
19262
Основні засоби
10997
7420
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
34 844
6076
Сумарна дебіторська заборгованість
10 894
4595
Грошові кошти та їх еквіваленти
1 257
818
Нерозподілений прибуток
-22 488
-23496
Власний капітал
-16 906
-17487
Статутний капітал
4410
4410
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
77 345
36749
Чистий прибуток (збиток)
3 642
-2
Середньорічна кількість акцій (шт.)
88190450
88190450
Кількість власних акцій, викуплених
0
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
0
0
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
98
23
періоду (осіб)
Наглядова рада ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШБУ № 56»
Нерозподілений прибуток
-263.5 132
131
131
Власний капітал
244.7 225
224
224
Статутний капітал
92.7
93
93
93
Довгострокові зобов'язання
0
1
1
1
Поточні зобов'язання
3.4
0
2
2
Чистий прибуток (збиток)
-53.1
-20
-1
0
Середньорічна кількість акцій (шт.)
370800 370800 370800 370800
Кількість власних акцій, викуплених
0
0
0
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
2
2
1
1
Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для
представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством України.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного –
em00725246.ab.ck.ua.
Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання
загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами пов'язаними
з порядком денним зборів, за адресою: Черкаська обл., Звенигородський р-н,
с. Княжа, ПАТ «Черкаська рибоводно-меліоративна станція», приймальна в робочі дні з 8-00 до 12-00 години. Відповідальна особа за порядок ознайомлення
акціонерів з документами – директор Терехов Юрій Володимирович. Також за
цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище
дати скликання зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Рівне
залізобетон» (Код за ЄДРПОУ 01267509 ) Місцезнаходження:

ПрАТ «Рівнезалізобетон» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.
20. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу
Товариства та «проти» прийняття рішення про схвалення значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
період
Звітний
Звітний
Попередній
Найменування показника
(2016р.)
(2015р.)
(2014р.)
Усього активів
686,9
691
691
Основні засоби
529
562
595
Довгострокові фінансові
інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгова5,6
56,2
ність
Грошові кошти та їх еквіваленти
1,8
2
4,8
Нерозподілений прибуток
609,8
616
616
Власний капітал
686,9
691
691
Статутний капітал
75
75
75
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
-6,2
Середньорічна кількість акцій
7547663
7547663
7547663
(шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
1
1
1
періоду (осіб)

33010, Україна, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Бахарева, 23, повідомляє,
що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення
чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться «29» квітня 2017 року за адресою: Рівненська обл., м. Рівне,
вул. Бахарева, 23, кабінет директора. Початок зборів о 14-00 годині.
Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься
з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення
Загальних зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – «25» квітня 2017 року (станом на 24-00).
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015-2016
роки.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2015-2016
роки.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2015-2016
роки.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015-2016 роки.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за
2015-2016 роки.
8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової
ради, виконавчого органу, Ревізійної комісії.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження
його в новій редакції.
13. Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства»;
14. Про затвердження внутрішніх положень ПрАТ «Рівнезалізобетон».
15. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради
ПрАТ «Рівнезалізобетон».
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Рівнезалізобетон», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
17. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії
ПрАТ «Рівнезалізобетон».
18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Рівнезалізобетон», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Рівнезалізобетон».
19. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до
дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПАТ «Рівнезалізобетон» за
адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Бахарева, 23, кабінет директора
щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з
12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у
місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є уповноважена особа Товариства
директор Приймак О.М. (тел.: (0362) 63-37-23). З питань порядку денного
та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному
веб-сайті rivnezalizobeton.in-ten.com. Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує
особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

ПрАТ «Реєстр-Центр» повідомляє про проведення
чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня
2017року о 10:00 год за адресою: 29000 м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109.
Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії та голови і секретаря зборів.
2. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016
рік, затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків)
Товариства за 2016 рік. 3. Про затвердження звіту та висновків
Ревізора Товариства за 2016 рік. 4. Про припинення Товариства
шляхом його ліквідації. 5. Про призначення ліквідаційної комісії
(ліквідатора).
Реєстрація акціонерів проводиться з 09:00 до 09:45 в день та за
місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право брати
участь у Загальних зборах акціонерів товариства складається станом
на 24:00 год. 25.04.2017 року.
Для участі в загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів-довіреність на право участі у
загальних зборах та документ, що посвідчує особу.
З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитись у офісі товариства за адресою м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109, в робочі дні з 10-00 до 18-00. Відповідальна особа - Бондар
О.Г. Довідки за тел.(0382)70-20-64. Адреса сайту, на якому розміщені проекти рішень з питань порядку денного: Reestr-centr.com.ua

Основні показники
фінансово-господарської діяльності товариства
(тис.грн.)
Період
ПопереНайменування показника
Звітній
дній
2016р.
2015р.
Усього активів
117,4
164,6
Основні засоби
61,6
67,9
Запаси
1,2
1,2
Сумарна дебіторська
19,3
45,5
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
35,3
50,0
Нерозподілений прибуток (збиток)
-218,7
-146,3
Власний капітал
80,5
152,9
Статутний капітал
105,0
105,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
32,6
8,8
Чистий прибуток
-72,4
-15,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)
600
600
Кількість власних акцій,викуплених протягом
періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду
1
1
(осіб)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», місцезнаходження 01103 м. Київ, вул. Кіквідзе, 26 (код
ЄДРПОУ 32918062) повідомляє, що чергові річні Загальні збори акціонерів
товариства відбудуться 30 квітня 2017 року о 14:00 за адресою: м. Київ,
вул. Кіквідзе, буд. 26, офіс ПрАТ «Всеукраїнська страхова компанія»,
каб. №1.
Реєстрація Учасників Загальних зборів акціонерів Товариства буде проводитися 30 квітня 2017року з 13:00 до 13:45 год. за місцем проведення
зборів. Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідно до чинного законодавства оформлене доручення на право участі у зборах.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24:00год. 25 квітня 2017 р.
Проект порядку денного
(проект порядку питань, які виносяться на голосування):
1 Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнська
страхова компанія» (далі по тексту- ПрАТ «Всеукраїнська страхова компанія» або Товариство).
2 Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства.
3 Звіт Виконавчого органу про результати фінансово – господарської
діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2016 рік.
4 Затвердження рішень Виконавчого органу та договорів, укладених Товариством у 2016 році.
5 Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік..
6 Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які
вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності згідно
чинного законодавства України.
7 Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 р..
Прийняття рішення щодо доцільності продовження провадження визначеної Статутом господарської діяльності Товариства.
8 Прийняття рішення про звернення до Нацкомфінпослуг із заявою про
анулювання ліцензій. Прийняття рішення про визначення уповноваженої
особи на звернення до Нацкомфінпослуг із заявою про анулювання ліцензій.
9 Прийняття рішення про звернення до Нацкомфінпослуг із заявою про
виключення фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ. Прийняття рішення про визначення уповноваженої особи на звернення до Нацкомфінпослуг із заявою про виключення фінансової установи з
Державного реєстру фінансових установ
10.Прийняття рішення про реорганізацію (припинення) шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська
страхова компанія» (далі по тексту – ТОВ «Всеукраїнська страхова компанія»).
11.Прийняття рішення про затвердження плану перетворення ПрАТ
«Всеукраїнська страхова компанія» в ТОВ «Всеукраїнська страхова компа-

ПрАТ «Холод» повідомляє, що загальні збори акціонерів

відбудуться 28 квітня 2017 року об 11:00 й годині в приміщенні адмінкорпусу ПрАТ «Холод», за адресою :29026, м. Хмельницький
вул.Тупикова,1 2-й поверх
Проект порядку денного:
1.Звіт директора про підсумки діяльності товариства за 2016 рік.
2.Звіт Наглядової ради. 3.Звіт Ревізійної комісії.
4.Затвердження річного звіту та балансу товариства за
2016 рік, звіту Наглядової ради та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5.Переобрання керівних органів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників буде відбуватись з 9:00
до 11:00 за місцем проведення зборів. Учасникам зборів необхідно
при собі мати документ, що засвідчує особу, представникам – також
довіреність. Реєстрація акціонерів буде здійснюватись на підставі зазначених документів згідно з переліком акціонерів складеним станом
на 24:00год. 24.04.2017р.
З документами та матеріалами, необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного акціонери Товариства можуть ознайомитися
за місцем знаходження Товариства по середам, попередньо письмово
повідомивши про таку необхідність
Адреса власного веб-сайта Товариства, на якому можна
ознайомитись із проектами рішень з питань порядку денного:
pratholod.km.ua
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нія», порядку та умов здійснення перетворення ПрАТ «Всеукраїнська страхова компанія» в ТОВ «Всеукраїнська страхова компанія», порядку та умов
обміну акцій ПрАТ «Всеукраїнська страхова компанія» на частки в статутному капіталі ТОВ «Всеукраїнська страхова компанія».
12.Про затвердження оцінки та умов викупу акцій в акціонерів, які голосували проти рішення про реорганізацію (припинення) Товариства шляхом
перетворення в ТОВ «Всеукраїнська страхова компанія». Затвердження
умов договору про викуп Товариством акцій.
13.Про обрання комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «Всеукраїнська страхова компанія» та визначення її повноважень.
14. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами Товариства в
зв’язку з його припиненням шляхом перетворення.
15. Про визначення уповноваженої особи, яка підписуватиме установчі
документи ТОВ «Всеукраїнська страхова компанія».
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань включених до
проекту порядку денного загальних зборів Товариства розміщена в мережі
Інтернет на власному сайті Товариства http://www.vck.com.ua/. Акціонери,
до проведення загальних зборів, за письмовим запитом мають можливість
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 9:00 до
13:00 в кабінеті генерального директора ПрАТ «Всеукраїнська страхова
компанія» за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 26, а в день проведення
загальних зборів з 9:00 до 13:00 год.– також у місці їх проведення. Акціонери, в порядку, встановленому законодавством, мають право вносити пропозиції щодо питань порядку денного та проектів рішень із запропонованих
питань. Телефон для довідок: 044 540-44-26
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.):
Найменування показника
Період
2016р.
2015р.
Усього активів
10259
10569
Основні засоби
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
8937
8937
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
1206
1286
Грошові кошти та їх еквіваленти
113
338
Нерозподілений прибуток
8
180
Власний капітал
10008
10180
Статутний капітал
8000
8000
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
22
24
Чистий прибуток (збиток)
-172
-284
Середньорічна кількість акцій (шт.)
8000
8000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
4
5
Наглядова рада.

Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2016 р.
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
376,4
381,7
Основні засоби
63,8
50,5
Довгострокові інвестиції
2,1
2,1
Запаси
40,0
52,6
Сумарна дебіторська
53,7
45,9
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
0,8
0,1
Нерозподілений прибуток
36,2
33,9
Власний капітал
370,2
367,9
Статутний капітал
96,7
96,7
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
6,2
13,8
Чистий прибуток (збиток)
2,1
11,1
Середньорічна кількість
386880
386880
акцій
Чисельність працівників
6
5
на кінець періоду
(осіб)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Звенигородське» повідомляє, що чергові загальні збори акціо-

нерів відбудуться 29 квітня 2017 р. за місцезнаходженням: Черкаська обл., Звенигородський р-н, м. Звенигородка, вул.
Звенигородська, 122, актова зала.
Реєстрація акціонерів: 29 квітня 2017 р. з 09-00 год. до 09-50 год.
Початок зборів: 29 квітня 2017 р. о 10-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – 25.04.2017 р.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
Затвердження регламенту зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для
голосування на загальних зборах Товариства.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2016 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
4. Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 р.
5. Звіт Ревізійної комісії. Затвердження річного звіту та балансів
Товариства станом на 31.12.2016 р
6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за
2016 р.
7. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження
його нової редакції.
9. Внесення змін до «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про Виконавчий орган» Товариства шляхом викладення їх у
новій редакції.
10. Вибори Наглядової ради товариства.
11. Вибори Ревізійної комісії товариства.
12. Про участь в створенні товариства.
13. Про викуп власних акцій.
14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
період
попереНайменування показника
звітний
дній
Усього активів
932,2
938,6
Основні засоби
680,7
680,7
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
103,0
103,0
Сумарна дебіторська заборгованість
0
1,4
Грошові кошти та їх еквіваленти
0
5,0
Нерозподілений прибуток
0
0
Власний капітал
828,0
828,0
Статутний капітал
388,2
388.2
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
104,2
110.6
Чистий прибуток (збиток)
0
0
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1552800 1552800
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
1
1

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт,
для представника акціонера крім паспорта - доручення на право
участі в загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством України.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку
денного – em00414747.ab.ck.ua.
Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: Черкаська обл., м. Звенигородка, вул. Звенигородська, 122, ПАТ «Звенигородське», приймальна в робочі дні з 8-00 до 12-00 години.
Відповідальна особа за ознайомлення за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Буряк Микола Васильович. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не
пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів, а щодо
кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів
до дати проведення загальних зборів.

Затверджено
Протокол наглядової ради №1
Від 24.02.2017 року
До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Сортнасіннєовоч-Львів»

(код ЄДРПОУ 00492302)
юридична адреса: 79019, м. Львів, проспект В.Чорновола, 45А, корп. 13
Повідомляємо Вас про скликання чергових Загальних зборів
акціонерів,що відбудуться 29 квітня 2017 року
за адресою: Львівська область, м. Львів, просп. В. Чорновола, 45а,
корп. 13, 2 поверх, кімната № 2.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів буде складено станом на 24:00 год. 26 квітня 2017 року.
Початок зборів: 09:00 год. 29 квітня 2017 року. Реєстрація акціонерів: з 08:00 до 08:45 год. 29 квітня 2017 року.
Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представники
акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.
Перелік питань включених до проекту порядку денного загальних
зборі акціонерів товариства:
1. Про обрання членів лічильної комісії зборів.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт Президента Товариства про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства у 2015-2016 роках році та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
4. Звіт голови Наглядової ради Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2015-2016 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження фінансових результатів діяльності Товариства за
2015-2016 роки на підставі аудиторських висновків.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
та обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства.
8. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства або внесення
змін до Статуту.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «СортнасіннєовочЛьвів», за адресою: http://sortnasinjeovoch.emitents.net.ua
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного починаючи з 29 березня 2017 року в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10:00 до 13.00 год. за адресою: Львівська область, м.
Львів, просп. В. Чорновола, 45а, корп. 13, 2 поверх, кімната № 2 на підставі письмової заяви. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова Наглядової ради Литвин
Оксана Іванівна. Довідки за телефоном: 252-02-67.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності
Найменування показника
Період
2016
2015
2014
Усього активів
6820,5
2693,7
1426,1
Основні засоби
1017,9
7691,1
490,2
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
1906,7
1248,7
913,4
Сумарна дебіторська
3757,7
674,6
21,3
заборгованість
Грошові кошти та їх
138,2
1,3
1,2
еквіваленти
Нерозподілений прибуток
-865,6
-975,5
-1074,9
Власний капітал
679,1
569,2
469,8
Статутний капітал
1198,5
1198,5
1198,5
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
6141,1
2124,5
956,3
Чистий прибуток (збиток)
109,9
99,4
-3,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець
9
6
6
періоду (осіб)
Глова наглядової ради ПрАТ»Сортнасіннєовоч-Львів» О.І. Литвин
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКОЛІВСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ» (надалі - Товариство) повідом-

ляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які
відбудуться 28 квітня 2017 року за адресою: 82634, Львівська обл.,
Сколівський р-н, с. Гребенів, вул. Шевченка, будинок 44, каб. № 1.
Реєстрація акціонерів проводиться 11:00. до 11:45 години за місцем
проведення Загальних зборів. Початок зборів о 12:00 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах 25.04.2017 року (станом на 2400).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2016 рік.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за
2016 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів які будуть укладені у
2017 році.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства(тис.грн.)
Найменування показника
Звітній Попередній
період
період
2016 р.
2015 р.
Усього активів
2059.1
1737.4
Основні засоби
1007.7
384.5
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
61.1
2.3
Сумарна дебіторська заборгованість
621.1
448.0
Грошові кошти та їх еквіваленти
73.3
0.4
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
592.1
592.1
Статутний капітал
118.2
118.2
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
2043.0
1452.6
Чистий прибуток (збиток)
2.9
21.1
Середньорічна кількість акцій (шт.)
472 879
472 879
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
3
1
Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та
довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів
до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 82634,
Львівська обл., Сколівський р-н, с.Гребенів, вул.. Шевченка, будинок 44,
каб. №1 в робочі дні (понеділок - п’ятниця), в робочий час з 10:00 до 13:00.
В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за
адресою: 82634, Львівська обл., Сколівський р-н, с.Гребенів, вул.. Шевченка, будинок 44, каб. №1. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Бичкович Марія Миколаївна.
Телефон для довідок: +380676793825.

Річна інформація
емітента цінних паперів за 2016 рік,
приватного акціонерного товариства
1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження,
міжміський код та
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧА І
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "МЕТА",

21781740, 93404 Луганська область
м. Сєвєродонецьк вул. Сметаніна, 3а,
06452-4-82-88
2. Дата розкриття повного
28.03.2017
тексту річної інформації
у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://atzvіt.com.
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
ua/21781740/
інформацію
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ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКТОРГІМПЕКС», код за ЄДРПОУ: 21547582 (надалі – То-

вариство) повідомляємо про проведення Загальних Зборів акціонерів «28» квітня 2017 року о 10:00 год. за адресою: Україна, 01034,
м. Київ, вул.Федорова,32, в кабінеті Директора. Дата складення
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
– 24.04.2017р. Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9:00 до
9:45 за місцем проведення зборів. Перелік питань, що виносяться
на голосування, згідно з порядком денним: 1.Обрання лічильної
комісії та затвердження її складу. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Голови та Секретаря загальних Зборів. 2.Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2016 рік.
3.Затвердження звіту Виконавчого органу про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2016 рік. 4.Затвердження
звіту та висновку Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2016 рік. 5.Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 6.Затвердження порядку розподілу
прибутку та виплати дивідендів за 2016 рік. 7.Припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради Товариства. 8.Обрання
Наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільноправових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 9.Визначення основних напрямів діяльності
Товариства на 2017 рік. Для реєстрації та участі у зборах учасникам
зборів необхідно мати: документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – доручення на право участі та голосуванні на загальних зборах акціонерах, оформлене відповідно до чинного законодавства України. Адреса власного веб-сайту, на якому
розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного: http://uktorgimpex.
aspectgroup.com.ua / Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів у приміщенні Товариства за адресою: м.Київ,
вул.Федорова,32, кабінеті Директора – у робочі дні та робочий час,
а в день проведення загальних зборів також у місці їх проведення.
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Директор та Головний бухгалтер Товариства. Довідки за телефоном (044) 529-06-52. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Директор
ПрАТ «УКТОРГІМПЕКС» Коструба І.С.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Укторгімпекс»
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітпопений редній
Усього активів
841.8
875.8
Основні засоби
409.3
455.3
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
2.3
1.8
Сумарна дебіторська заборгованість
117.1
189.5
Грошові кошти та їх еквіваленти
432.5
420.5
Нерозподілений прибуток
604.2
706.3
(непокритий збиток)
Власний капітал
604.7
706.8
Статутний капітал
0.5
0.5
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
237.1
169.0
Чистий прибуток (збиток)
(102.1) 132.7
Середньорічна кількість акцій (шт.)
5000
5000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
28
28
(осіб)

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано
29.03.2017 у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», №60 (2565).
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«КРАМАТОРСЬКИЙ
ЗАВОД
ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» (далі – Товари-

ство) (місцезнаходження: 84306, м. Краматорськ ,вул. Орджонікідзе, 6)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі –
загальні збори).
Дата та час проведення загальних зборів: 26 квітня 2017 року
о 10 год. 00 хв.
Місце проведення загальних зборів: м. Краматорськ , вул. О.Тихого
(вул. Орджонікідзе), 6, лекційний зал ПАТ «КЗВВ».
Час початку реєстрації учасників загальних зборів: 9 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників загальних зборів: 9 год. 45 хв.
Місце реєстрації загальних зборів: м. Краматорськ, вул. О.Тихого
(вул. Орджонікідзе), 6, лекційний зал ПАТ «КЗВВ».
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах: станом на 24 годину 20 квітня 2017 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(перелік питань, які ставляться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів та порядку голосування на Загальних зборах.
3. Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності
ПАТ «КЗВВ» за 2016 рік та прийняття рішення за результатами розгляду
Звіту директора.
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» за 2016 рік та прийняття рішення
за результатами розгляду Звіту Наглядової ради.
5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КЗВВ» про результати перевірки
фінансово-господарської діяльності ПАТ «КЗВВ» за 2016 рік. Прийняття
рішення за результатами розгляду Звіту Ревізійної комісії. Затвердження
висновків Ревізійної комісії ПАТ «КЗВВ» щодо річного звіту за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту та результатів діяльності ПАТ «КЗВВ» за
2016 рік
7. Затвердження порядку покриття збитків ПАТ «КЗВВ» за 2016 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ
«КЗВВ».
10. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «КЗВВ».
11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради ПАТ
«КЗВВ».
12. Обрання Голови та членів Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ».
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ», обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ».
Затвердження умов трудового договору (контракту), який буде укладатися з Головою Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ», обрання особи, яка уповноважена на підписання трудового договору (контракту) з Головою Наглядової Ради.
14. Затвердження Статуту ПАТ «КЗВВ» у новій редакції.
15. Затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів
ПАТ «КЗВВ», змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «КЗВВ».
Основні показники
фінансово-господарської діяльності ПАТ «КЗВВ»
за 2016 рік (тис. грн.)
Період
звітний
попередній
Найменування показника
2016 рік
2015 рік
Усього активів
662664
727194

Повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне
товариство «КАРПАТИ-ЛАДА» . 2. Код за ЄДРПОУ:

13641999 . 3. Місцезнаходження: 76014, Iвано-Франкiвська обл., м.IваноФранкiвськ, вул.Є.Коновальця, 433. 4. Міжміський код, телефон, факс:
(0342) 50-99-20. 5. Електронна поштова адреса: ifcar@ukr.net . 6. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: www.karpaty-lada.com.ua . 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення:
Загальними зборами акціонерів емітента 24.03.2017 прийнято рішення
щодо зміни складу посадових осіб емітента, зокрема:
Івасишин Ярослав Михайлович (пасп. СС 107755 вид. ІваноФранківським МВ УМВС в Івано-Франківській обл. 18.07.1996р.) – переробрано членом Наглядової ради (акціонер) строком на 3 роки, володіє 18,5%
у статутному капіталі емітента, інших посад протягом останніх 5 років не
обіймав. Рішенням Наглядової ради від 24.03.2017р. особу обрано Голо-

Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська
заборгованість
Грошові кошти та їх
еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість
акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

441803
181
77524
30694

433570
32743
68461
40075

681

5733

(460208)
(247380)
49980
464363
445681
(96858)
142 800 000

(363391)
(150522)
49980
469523
408193
(127490)
142 800 000

-

-

-

-

501

474

Для участі у річних загальних зборах при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та
довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з вимогами чинного
законодавства України.
До дня проведення річних загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень
з питань проекту порядку денного загальних зборів. Ознайомлення з документами здійснюється за адресою: ПАТ «КЗВВ», м. Краматорськ,
вул. Орджонікідзе, 6, кабінет № 208 (юридичний відділ), щоденно
з 10-00 до 12-00 год. (крім святкових днів, суботи та неділі), а в день
проведення Загальних зборів - також у місці його проведення. Ознайомлення можливе після направлення відповідного письмового запиту поштою (або кур’єром). Письмовий запит надсилається на ім’я голови організаційного комітету з підготовки до проведення річних Загальних
зборів акціонерів ПАТ «КЗВВ» - заступника директора з економічних питань ПАТ «КЗВВ» Козлової Л.М. за адресою: 84306, м. Краматорськ,
вул. О.Тихого (вул. Орджонікідзе), 6, ПАТ «КЗВВ», - та повинен бути
особисто підписаний акціонером-фізичною особою або повноважним
представником акціонера - юридичної особи (запит від юридичної особи
посвідчується печаткою).
З проектами рішень до питань порядку денного акціонери (їх представники) мають можливість ознайомитися на сайті kzts.pat.ua після внесення
змін в проект порядку денного та затвердження порядку денного Наглядовою Радою (не раніше ніж за 15 днів до дати Зборів).
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є голова організаційного комітету з підготовки до проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КЗВВ» - заступник директора з економічних питань ПАТ «КЗВВ» Козлова Людмила
Михайлівна.
Наглядова рада ПАТ «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у
повідомленні:
Заступник директора з
економічних питань ПАТ «КЗВВ» _________
Л.М. Козлова
м.п.
27.03.2017 р.
		
(дата)

вою Наглядової ради;
Долішній Олександр Дмитрович (пасп. СС 194831 вид. ІваноФранківським МВ УМВС в Івано-Франківській обл. 28.12.1996р.) – переобрано членом Наглядової ради (акціонер) строком на 3 роки, володіє 58,2 %
у статутному капіталі емітента, інформація про інші посади, які обіймав
протягом останніх 5 років, відсутня;
Савчук Андрій Петрович (пасп. СС 083473 вид. Івано-Франківським МВ
УМВС в Івано-Франківській обл. 11.06.1996р.) – переобрано членом Наглядової
ради (акціонер) строком на 3 роки, володіє 13,15 % у статутному капіталі емітента, інформація про інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років, відсутня;
Галенський Іван Ладиславович (пасп. СС 001979 вид. Івано-Франківським
МВ УМВС в Івано-Франківській обл. 19.10.1995р.) – переобрано Ревізором
строком на 3 роки, володіє 0,1 % у статутному капіталі емітента, інформація
про інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років, відсутня.
Зазначені особи не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
ІІІ. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством. Директор Братовник І.Я.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне
акціонерне
товариство
«Черкаське спеціалізоване управління № 525» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів

відбудуться 30 квітня 2017 року за місцезнаходженням Товариства:
м. Черкаси, вул. Смілянська, 145, офісне приміщення другого поверху.
Реєстрація акціонерів: 30 квітня 2017 р. з 09-00 год. до 09-45 год.
Початок зборів: 30 квітня 2017 р. об 10-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 25.04.2017 р.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
3. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2016 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік та їх затвердження.
4. Звіт наглядової ради про роботу за 2016 р. та його затвердження.
5. Звіт ревізійної комісії. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2016 р. та їх затвердження.
6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за
2016 р.
7. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його
нової редакції.
9. Внесення змін до «Положення про Загальні збори», «Положення
про Наглядову раду», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення
про Виконавчий орган» Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
10. Вибори Наглядової ради Товариства.
11. Вибори Ревізійної комісії Товариства.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності
Найменування показника (тис. грн.)
Період
звітний попередній
Усього активів
1347
1346
Основні засоби
71
71
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
996
997
Сумарна дебіторська
284
282
заборгованість
Грошові кошти та їх
0
0
еквіваленти
Нерозподілений прибуток
-2056
-1883
Власний капітал
-945
-772
Статутний капітал
544
544
Довгострокові зобов'язання
24
24
Поточні зобов'язання
2268
2094
Чистий прибуток (збиток)
-173
-125
Середньорічна кількість
274178
274178
акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
0
0
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
0
0
(осіб)
Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт,
для представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством
України.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – em01414181.ab.ck.ua.
Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 145, приймальна ПАТ «ЧСУ 525» в робочі дні з 8-00
до 12-00 години. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Панченко С.Г. Також за цією
адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої
пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів, а щодо кандидатів до складу органів
товариства - не пізніше ніж за сім днів до зазначеної вище дати скликання зборів.
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Публічне акціонерне товариство «Коростенський машинобудівний завод»

(код за ЄДРПОУ 00203134), місцезнаходження – 11500, Житомирська
обл., м. Коростень, вул. В. Сосновського, буд. 65, (надалі - Товариство)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2017 року о 09:00 годині, за адресою: Житомирська
обл., м. Коростень, вул. В. Сосновського, буд. 65, 2 -й поверх, актовий зал Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 25 квітня 2017 року.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її
повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльність
Товариства за 2016 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку ( покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання вище
вказаних договорів з членами Ревізійної комісії.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів
Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання вище вказаних договорів з членами Наглядової
ради.
Адреса веб-сайту Товариства http: // www. korostenmz.ho.ua Реєстрація
учасників загальних зборів проводитиметься 29 квітня 2017р. з 08:15 до
08:45 за місцем проведення зборів. Акціонерам при собі мати документ,
який посвідчує особу, а уповноваженим особам – документ, що посвідчує
особу, та довіреність, оформлена згідно з чинним законодавством України.Акціонери можуть ознайомитися з документами та матеріалами,
пов’язаними з порядком денним під час підготовки до загальних зборів
акціонерів за місцем знаходження Товариства: Житомирська обл., м. Коростень, вул. В. Сосновського, 65, 3-й поверх адмін. будівлі, каб. бухгалтерії у робочі дні з 10:00 до 15:00 (обідня перерва з 12:00 до 12:45), а в день
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення у особи відповідальної за підготовку документів та матеріалів до загальних зборів акціонерів. Відповідальною за підготовку документів та матеріалів до загальних зборів акціонерів є голова Правління Товариства Крамаренко Анатолій
Анатолійович.Тел. для довідок: (04142)3-00-01.
Основні показники фінансово – господарської діяльності
ПАТ «Коростенський машинобудівний завод», тис.грн.
Звітний
Попередній
Найменування показників
період
період 2015 р
2016 р
Усього активів
16291
14340
Основні засоби
3273
3360
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
8017
5178
Сумарна дебіторська заборгованість
3911
4723
Грошові кошти та їх еквіваленти
48
7
Нерозподілений прибуток (непокритий
(3446)
(2150)
збиток)
Власний капітал
4328
5624
Статутний капітал
162
162
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
11963
8716
Чистий прибуток (збиток)
(1296)
(351)
Середньорічна кількість акцій, шт.
647640
647640
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду, шт.
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду,
81
95
осіб
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРАТ «СПМК-3», код за ЄДРПОУ: 05465413 (надалі – Това-

риство) повідомляємо про проведення Чергових Загальних Зборів
акціонерів 28 квітня 2017 року о 10:00 год. за адресою: Україна,
07350, Київська обл., с.Гаврилівка, вул. Молодіжна, 3А, приміщення офісу – б/н. Дата складення переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах: 24.04.2017р. Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9:00 до 9:45 за місцем проведення зборів.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1.Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Голови та Секретаря загальних
Зборів. 2.Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2016 рік. 3.Затвердження звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за
2016 рік. 4.Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2016 рік. 5.Затвердження річного
фінансового звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 6.Затвердження
порядку розподілу прибутку та виплати дивідендів за 2016 рік. 7.Припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради Товариства. 8.Обрання Наглядової ради Товариства та затвердження
умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів),
що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 9.Визначення основних напрямів
діяльності Товариства на 2017 рік. 10.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів. 11.Про викуп акцій Товариства.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати:
документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – доручення
на право участі та голосуванні на загальних зборах акціонерах,
оформлене відповідно до чинного законодавства України. Адреса
власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://spmk3.aspectgroup.com.ua / До дня проведення Загальних зборів та в день проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного Загальних зборів, у робочі дні (з 9.00 до 18.00) за
місцезнаходженням Товариства: Київська обл., Вишгородський р-н,
с.Гаврилiвка, вул.Молодiжна,3А (приміщення офісу б/н), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами особа: Голова
правління Донцов В.М. Довідки за телефоном (044) 9639113. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні, Голова
правління ПРАТ «СПМК-3» Донцов В.М.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СПМК-3»
(тис. грн.)
Період
Найменування показника
поперезвітний
дній
Усього активів
862
1076
Основні засоби
71
163
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
83
83
Сумарна дебіторська
773
684
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
5
4
Нерозподілений прибуток
(1100) (1076)
(непокритий збиток)
Власний капітал
635
659
Статутний капітал
1102
1102
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
188
378
Чистий прибуток (збиток)
(24)
(4)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2548
2548
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
6
7
(осіб)
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано
29.03.2017 у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», №60 (2565).

публічного акціонерного
товариства «Львівпостач»!

До відома акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Львівпостач» ЄДРПОУ 01882367 (далі
Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: 79024 м. Львів,
вул. Липинського, 56, повідомляє про проведення річних загальних зборів
акціонерів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2017 року, об 10 год.00 хв.
за адресою: 79024 м. Львів, вул. Липинського, 56 (кабінет директора).
Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб для участі в річних загальних зборах акціонерів проводиться з 09 год. 30 хв. до 10 год. 00 хв. за місцем
проведення зборів 29 квітня 2017р. Право участі у річних загальних зборах,
мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 24 годину 25 квітня 2017 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1.Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3.Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів
Товариства.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, звіту
Наглядової ради, звіту та висновків Ревізійної комісії.
5.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової
ради Товариства.
6.Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження
умов договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення
розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання
цих договорів.
7.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов
договорів з членами Ревізійної комісії Товариства та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.
8.Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2016 рік.
9.Про порядок розподілу прибутку за 2016 рік та покриття збитків.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
Попере2016
дній 2015
Усього активів
257,3
191,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)
34,9
42,7
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
6,5
3,9
Сумарна дебіторська заборгованість
126,2
89,9
Грошові кошти та їх еквіваленти
86
51,7
Нерозподілений прибуток
(410,5)
(419,3)
Власний капітал
113,5
104,7
Статутний капітал
524,0
524,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
143,8
87,2
Чистий прибуток (збиток)
8,8
(116,4)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2096120
2096120
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
власних акцій протягом періоду
Середня кількість працівників (осіб)
2
6
Для участі у зборах вам необхідно мати при собі :
• Документ , що засвідчує особу акціонера (паспорт);
• Довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством (для представників юридичних та фізичних осіб).
Додаткова інформація для акціонерів Товариства:
Акціонери мають можливість особисто ознайомитись з матеріалами та
документами під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів за
адресою: м. Львів, вул. Липинського, 56 (бухгалтерія) у робочі дні:
понеділок-четвер з 8-00 до 16-00 годин, перерва з 12-00 до 13-00 години,
п’ятниця з 8-00 до 15-00 години, перерва з 12-00 до 13-00 години, та в
день проведення загальних зборів, у місці їх проведення. Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з
питань порядку денного: http://www.lvivpostach.pat.lviv.ua
Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до
порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до
дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів
товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.
Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/
або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з
документами - Романська Iрина Богданiвна, телефон: 0 (32) 252-21-63.
Наглядова рада Товариства

75

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№60, 29 березня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
«Чернiвецький хлiбокомбiнат»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Чернiвецький хлiбокомбiнат»; 2. Код за ЄДРПОУ: 03293304;
3. Місцезнаходження: 58018, м. Чернiвцi, вул. Головна, 223; 4. Міжміський код, телефон та факс: (03722) 4-02-31, 4-57-21; 5. Електронна поштова адреса: netchern@ukrpost.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/pat-chernvetckii-khl-bokomb-nat; http://ch-zar-chlib.com.ua 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і
більше відсотків голосуючих акцій.
II. Текст повідомлення
24.03.2017р. ПАТ «Чернiвецький хлiбокомбiнат» отримав вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у
депозитарнiй системi України (ПАТ «Нацiональний депозитарiй
України») реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, станом на
24.03.2017р., вiдповiдно до якого стало вiдомо,що вiдбулися змiни
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих
акцiй товариства, а саме:
- розмiр пакету акцiй ТОВ «Холдингова компанiя «Хлiбнi iнвестицiї»
(мiсцезнаходження: 04054, м.Київ, вул.Тургенiвська, 15, код за
ЄДРПОУ 32373248) зменшився на 1743963 акцiй (з 3556223 акцiй до
1812260 акцiй). Розмiр частки акцiонера до змiни пакета акцiй в
загальнiй кiлькостi акцiй (у вiдсотках до статутного капiталу) - 86,52%.
Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй в загальнiй кiлькостi
акцiй (у вiдсотках до статутного капiталу) - 44,09%. Розмiр частки
акцiонера до змiни пакета акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй
- 89,6%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй в загальнiй
кiлькостi голосуючих акцiй - 46,83%.
- розмiр пакету акцiй «фiзичної особи» збiльшився на 2055085
акцiй (з 0 акцiй до 2055085 акцiй). Розмiр частки акцiонера до
змiни пакета акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй (у вiдсотках до статутного капiталу) - 0%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй (у вiдсотках до статутного
капiталу) - 50,00%. Розмiр частки акцiонера до змiни пакета акцiй
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 0%. Розмiр частки
акцiонера пiсля змiни пакета акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 53,11%.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Директор Гончар Б.Л. 28.03.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «КАРПАТИ-ЛАДА» . 2. Код за ЄДРПОУ: 13641999 .

3. Місцезнаходження: 76014, Iвано-Франкiвська обл., м.Iвано-Франкiвськ,
вул.Є.Коновальця, 433. 4. Міжміський код, телефон, факс: (0342) 50-99-20.
5. Електронна поштова адреса: ifcar@ukr.net . 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.karpaty-lada.com.ua . 7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст Повідомлення: Загальними зборами акцiонерiв емiтента
24.03.2017р. прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів, які можуть учинятися Товариством протягом не більш як
одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з
фінансово-господарською дiяльнiстю емітента, з сукупною граничною
вартiстю 128 464 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi: 6423,2 тис.грн. Спiввiдношення граничної
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 2000 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй емiтента: 1170. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi
для участi у загальних зборах: 1164. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували: «за» прийняття рiшення - 1164; «проти» прийняття рiшення - 0.
ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Директор Братовник І.Я.
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Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 28 квітня 2017 року о 10:00 годині в приміщенні адміністративного будинку за адресою: м. Хмельницький,
вул. Я.Гальчевського, 1-А.
Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9:00 до 10:00 за місцем
проведення чергових Загальних зборів.
Перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 24 квітня 2017 року.
Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії та керівних органів зборів
2. Звіт про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2016рік. 3. 3віт Наглядової ради.
4. 3віт та висновки Ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту
та балансу. 6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) товариства.
7. Припинення повноважень та обрання нового складу органів
управління товариства.
З матеріалами по питаннях порядку денного можна ознайомитись
в робочі дні з 8-00 до 12-00 години за місцезнаходженням підприємства в кабінеті бухгалтерії, відповідальна особа — Паєнко О.В., тел.
64-42-60.
Адреса власного веб-сайта Товариства, на якому можна ознайомитись із проектами рішень з питань порядку денного: izoflex.km.ua
Основні показники
фінансово-господарської діяльності товариства
(тис.грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
Усього активів
412,4
421,5
Основні засоби
378,9
390,2
Довгострокові фінансові інвестиції
0,0
0,0
Запаси
0,0
0,0
Сумарна дебіторська заборгованість
32,4
31,4
Грошові кошти та їх еквіваленти
1,1
Нерозподілений прибуток
-137,0
-139,4
(збиток)
Власний капітал
225,2
222,8
Статутний капітал
56,6
56,6
Довгострокові зобов’язання
0,0
0,0
Поточні зобов’язання
187,2
198,8
Чистий прибуток (збиток)
2,4
-14,0
Середньорічна кількість
226560
226560
акцій (шт.)
Чисельність працівників на кінець
3
3
періоду
Директор товариства

Паєнко О.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Коломийське заводоуправління
будівельних матеріалів» . 2. Код за ЄДРПОУ: 05467228 . 3.

Місцезнаходження: 78200, Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул.Г.Тютюнника,
14. 4. Міжміський код, телефон, факс: (03433) 206-08. 5. Електронна поштова
адреса: zu-bm@yes.net.ua . 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kzubm.prat.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. ІІ. Текст Повідомлення: Загальними зборами акцiонерiв емiтента 23.03.2017р. прийнято рішення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть учинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного
рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською дiяльнiстю емітента, з сукупною граничною вартiстю 100 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 137 849 тис.грн. Спiввiдношення
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 72,543 %. Загальна
кiлькiсть голосуючих акцiй емiтента: 836 491. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах: 834 713. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що проголосували: «за» прийняття рiшення - 834 713; «проти» прийняття рiшення - 0. ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова Правління Симотюк С.І.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
1. Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
I. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

Відкрите акціонерне
товариство «Український інститут автобусотролейбусобудування
(ВАТ
«Укравтобуспром»),

міжміський код та телефон емітента

00234844, 79026 м. Львів, вул. Персенківка, 10 0960526862
II. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.ukrautobusprom.com.ua
III. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності Аудит фінансової звітності не проводився
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство) Загальні збори не відбулись
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1 Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. Грн.)
2
Найменування
період
звітний
попередній
показника
Усього активів
10106
9722
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2062
1471
Довгострокові фінансові інвестиції
211
211
Запаси
5331
4937
Сумарна дебіторська заборгованість
1899
1577
Грошові кошти та їх еквіваленти
77
981
Власний капітал
-88
94
Статутний капітал
815
815
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-2012
-1830
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забеспечення
10194
9628
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-0,0429958 -0,0493439
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0,0429958 -0,0493439
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
3260787
3260787
Цінні папери власних
загальна номінальвипусків, викуплені
на вартість
протягом звітного періоду у відсотках від
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Голова правлiння ____________ Крайник Любомир Васильвич

Повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне
товариство «Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів» . 2. Код за ЄДРПОУ: 05467228 .

3. Місцезнаходження: 78200, Івано-Франківська обл., м.Коломия,
вул.Г.Тютюнника, 14. 4. Міжміський код, телефон, факс: (03433) 206-08.
5. Електронна поштова адреса: zu-bm@yes.net.ua . 6. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kzubm.prat.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів.
ІІ. Текст Повідомлення: Загальними зборами акцiонерiв емiтента
23.03.2017р. прийнято рішення про виплату дивідендів та визначено
27.03.2017р. датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів, становить 524333,40 грн. (з розрахунку 0,60 грн. на одну
акцію). Строк виплати дивідендів - з 30.03.2017р. по 22.09.2017 р. Спосiб
виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати
дивiдендiв – виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі всім особам,
що мають право на отримання дивідендів, вiдповiдно до кiлькостi належних їм акцiй на дату складення перелiку.
ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова Правління Симотюк С.І.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів.

Публічне акціонерне товариство «ЛИПОВЕЦЬ
АГРОТЕХСЕРВІС» код ЄДРПОУ 00902398, 22544, Вінницька область,

Липовецький район, селище Липовець, вулиця Привокзальна, буд. 1,
тел./факс (04358) 3-33-53, електронна поштова адреса par@00902398.pat.ua,
власний веб-сайт в мережі Інтернет - www. 00902398.pat.ua.
1. Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв: 28
березня 2017 р.; Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Липовецьагротехсервіс».
2. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема їх характеру: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинів, в період з 28 березня 2017 року по 28 березня 2018 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття
грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах; передача майна
(майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж
майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або
переведення боргу, оренди та лізингу; інші господарські правочини, які
пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.
3. Гранична сукупна вартість правочинів: до 1 000, 00 тис. грн;
4. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності: складеної за міжнародними стандартами складає – 934,3 тис.грн.
5. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): - 107,03 %.
6. Загальна кількість голосуючих акцій - 10612 шт;
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах 10612
голоси; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» – 10612 голоси;
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0.
Директор Костін Василь Михайлович пiдтверджує достовiрнiсть
iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що він несе відповідальність згідно із законодавством.
Повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне
товариство «Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів» . 2. Код за ЄДРПОУ:

05467228 . 3. Місцезнаходження: 78200, Івано-Франківська обл.,
м.Коломия, вул.Г.Тютюнника, 14. 4. Міжміський код, телефон, факс:
(03433) 206-08. 5. Електронна поштова адреса: zu-bm@yes.net.ua .
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.kzubm.prat.ua. 7. Вид особливої
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст Повідомлення:
Загальними зборами акціонерів емітента 23.03.2017 прийнято рішення
щодо зміни складу посадових осіб емітента, зокрема:
Симотюк Іван Дмитрович (пасп.CC 379433 вид. Коломийським РВ
УМВС в Івано-Франківській обл. 21.11.1997) – переробрано Головою Наглядової ради (акціонер) строком на 3 роки, володіє 42,779% у статутному
капіталі емітента, протягом останніх 5 років обіймав посаду Голови Правління, а з 2014 – посаду Голови Наглядової ради емітента;
Коба Роман Миколайович (пасп. СС 349564 вид. Коломийським
МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл. 09.09.1997) – переобрано членом
Наглядової ради (акціонер) строком на 3 роки, володіє 0,74 % у статутному капіталі емітента, інших посад протягом останніх 5 років не обіймав;
Томенчук Олександр Миколайович (пасп. СС 219451 вид. Коломийським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл. 22.01.1997) – переобрано членом Наглядової ради (акціонер) строком на 3 роки, володіє 0,09 % у статутному капіталі емітента, інших посад протягом останніх 5 років не
обіймав;
Стадник Марія Михайлівна (пасп. СС 433860 вид. Коломийським МВ
УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл. 09.01.1998) – переобрано на посаду Ревізора строком на 3 роки, володіє 0,19 % у статутному капіталі емітента,
інших посад протягом останніх 5 років не обіймала.
Зазначені особи не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
ІІІ. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством. Голова Правління Симотюк С.І.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Затверджено
Протокол наглядової ради №2
Від 21.03.2017 року

До уваги акціонерів Публічного

акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство
«Західводбуд» (код ЄДРПОУ 01034998)

юридична адреса: 79019, м. Львів, вул. Зелена, 115А
Повідомляємо Вас про скликання чергових Загальних зборів акціонерів,що
відбудуться 29 квітня 2017 року за адресою: Львівська область,
м. Львів, просп. В. Чорновола, 45а, корп. 13, 2 поверх, кімната № 3.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів буде складено станом на 24:00 год. 26 квітня 2017 року. Початок зборів: 09:00 год. 29 квітня 2017 року. Реєстрація акціонерів: з 08:00 до
08:45 год. 29 квітня 2017 року. Для реєстрації акціонери повинні мати при
собі паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену
згідно вимог чинного законодавства України.
Перелік питань включених до проекту порядку денного загальних зборі акціонерів товариства: 1. Про обрання членів лічильної комісії зборів.
2. Про обрання голови та секретаря зборів. 3. Звіт Директора Товариства про
результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015-2016 роках
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт голови Наглядової
ради про діяльність Наглядової Ради у 2015-2016 роках та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження фінансових результатів діяльності
Товариства за 2015-2016 роки на підставі аудиторських висновків. 6. Про розподіл прибутку та збитків Товариства. 7. Про зміну типу Товариства та найменування Товариства. 8. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства або
внесення змін до Статуту. 9. Затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства. 10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання голови та членів Наглядової ради Товариства. 11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. 12. Щодо надання згоди на укладення договору оренди нежитлового приміщення загальною
площею: до 2000 кв.м., яке розташоване за адресою: Львівська область,
Пустомитівський район, с.Муроване, вул. Вокзальна, будинок 20 та є власністю
Товариства. 13. Проведення державної реєстрації змін типу, найменування та
нової редакції Статуту.
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Мавдрик Г.П.- глова комісії, Бровик
О.А., Гедьо О.С.- члени комісії. 2. Обрати головою Загальних зборів акціонерів
– Брезіцьку Г.Р., секретарем – Малачинську М.Й. 3. Затвердити звіт Директора
Товариства Струка В.М. про фінансово-господарську діяльність Товариства за
2015 рік та 2016 рік. 4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність за 2015 рік та 2016 рік. 5. Затвердити фінансові результати діяльності Товариства (фінансові звіти незалежного аудитора) за 2015 рік та 2016 рік. 6. У
зв’язку з тим, що Товариство не отримало у 2015-2016 роках прибутків, виплату
дивідендів не здійснювати. 7. Змінити тип та назву з Публічне акціонерне товариство Автотранспортне підприємство «Західводбуд» на Приватне акціонерне
товариство Автотранспортне підприємство «Західводбуд». 8. У зв’язку зі змінами та приведення у відповідність до законодавства України затвердити нову
редакцію Статуту. 9. Затвердити Положення про Загальні Збори Товариства,
Наглядову Раду та Директора Товариства. 10. Припинити повноваження членів

Наглядової ради Публічного акціонерного товариства Автотранспортне підприємство «Західводбуд» в повному складі. Обрати наглядову раду Приватного
акціонерного товариства Автотранспортне підприємство «Західводбуд». Брезіцьку Г.Р. - головою, а Малачинську М.Й. – членом. 11. Уповноважити Директора
Товариства укладати договори оренди нежитлових приміщень ПАТ АТП «Західводбуд» протягом року, якщо вартість майна, робі або послуг, що будуть предметом договору не перевищуватимуть 3 500 000 (три мільйони п’ятсот тисяч)
гривень. 12. Надати згоду та уповноважити Директора ПАТ АТП «Західводбуд»
укласти договір оренди нежитлових приміщень, які розташовані за адресою:
Львівська область, Пустомитівський район. с. Муроване, вул. Вокзальна, будинок 20, а саме: • будівлі адміністративного корпусу загальною площею 1216,5 кв.
м.; • будівлі автогаражів загальною площею 1863,6 кв.м. Коло і кількість орендарів, розмір і порядок сплати орендної плати, строк оренди та будь-які інші умови
договорів оренди вказаних приміщень Директору дозволяється визначити самостійно та на власний розсуд. Загальна вартість договору не повинна перевищувати 3 500 000 (три мільйони п’ятсот тисяч) гривень. 13.Доручити директорові
Товариства Струку В.М. здійснити заходів щодо державної реєстрації змін типу,
найменування та нової редакції Статуту, з правом передоручення.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПАТ АТП «Західводбуд», за адресою: www.zahidvodbud.emitents.net.ua Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних
зборів акціонери мають право ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного починаючи з 29 березня
2017 року в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10:00 до 13.00 год. за адресою: Львівська область, м. Львів, просп. В. Чорновола, 45а, корп. 13, 2 поверх, кімната №3 на підставі письмової заяви. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова Наглядової
ради Литвин Оксана Іванівна. Довідки за телефоном: 252-02-67.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Найменування показника
Період
2016
2015 2014
Усього активів
1739,2 1759,6 1787,5
Основні засоби
1736,3 1756,7 1777,1
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
2,7
2,7
2,7
Сумарна дебіторська заборгованість
7,6
Грошові кошти та їх еквіваленти
0,2
0,2
0,1
Нерозподілений прибуток
-2,1
-1,7
-6,6
Власний капітал
1733,3 1753,9 1769,3
Статутний капітал
17,3
17,3
17,3
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
5,7
5,9
18,2
Чистий прибуток (збиток)
-2,1
-1,7
-6,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
3
3
3
Голова наглядової ради ПАТ «Автотранспортне підприємство
«Західводбуд» Г.Р. Брезіцька

Приватне акцiонерне товариство «Чинар»
Річна інформація емітента за 2016 рік:I. Основні відомості про емітента:
Повне найменування емітента:Приватне акцiонерне товариство «Чинар»,
код за ЄДРПОУ:13581814, місцезнаходження:10020 Житомирська обл-ть,
Житомирський р-н, м.Житомир, вул. Максютова, буд. 14, міжміський код та
телефон емітента: (0412) 25-37-16;2. Дата розкриття повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 28.03.2017
р.; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.chinar.ho.ua. 4 Найменування аудиторської фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Наталія», код
за ЄДРПОУ: 33253896, якою проведений аудит фінансової звітності.5 Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв емітента
проведені 21.04.2016 р. Перелiк питань, що розглядалися на загальних
зборах: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї.2.Обрання секретаря загальних
зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних
зборiв.3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу, звiту Наглядової ради, звiту Ревiзора Товариства за 2015
рiк.4.Затвердження
висновкiв
Ревiзора
Товариства
за
2015
рiк.5.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.6.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства, отриманих за результатами роботи в
2015р.7.Прийняття рiшення про припинення повноважень голови i членiв
Наглядової ради Товариства.8.Обрання членiв Наглядової ради
Товариства.9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою i членами Наглядової ради Товариства, встановлен-
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ня розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання вищевказаних договорiв.Пропозицiї до перелiку питань порядку денного наданi наглядовою радою товариства. Всi питання порядку денного були розглянутi, прийнятi та затвердженi одноголосно. 6. Інформація
про дивіденди.За результатами звітного та попереднього років рішення
щодо виплати дивідендів не приймалось. II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності суб'єкта малого підприємництва (тис. грн.)
Найменування показників
період звітний попередній
Усього активів
691.7
692.5
Основні засоби (за залишковою
686.1
686.1
вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
--Виробничі запаси
--Сумарна дебіторська заборгованість
4.4
1.7
Грошові кошти та їх еквіваленти
1.2
4.7
Власний капітал
-529.3
-566.6
Статутний капітал
93.9
93.9
Нерозподілений прибуток (непокритий
-912.1
-949.4
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечен--ня
Поточні зобов'язання і забезпечення
1221.0
1259.1
Чистий прибуток (збиток)
37.3
-4.4
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ чергових річних ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСПЕЦТРАНС»

(ідентифікаційний код: 02772037; адреса місцезнаходження: Україна,
04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 85) (далі – Товариство)
Товариство повідомляє, що чергові річні Загальні збори акціонерів Товариства будуть проведені 28 квітня 2017 року о 15 год. 00 хв. за київським часом (початок о 15 год. 00 хв. за київським часом) за адресою:
Україна, 04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 85 (адмін. будинок, 2-й поверх, актовий зал).
Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників на чергові річні
Загальні збори акціонерів Товариства буде проведена з 14 год. 00 хв. за
київським часом (включно) по 14 год. 45 хв. (включно) 28 квітня 2017 року
за місцем реєстрації акціонерів Товариства та їх представників на чергові
річні Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: Україна, 04208, м.
Київ, пр-т Правди, буд. 85 (адмін. будинок, 2-й поверх, актовий зал).
24 квітня 2017 року (станом на 24 год. 00 хв. за київським часом) є датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових
річних Загальних зборах акціонерів Товариства.
Перелік питань, що виносяться на голосування чергових річних
Загальних зборів акціонерів Товариства, згідно з порядком денним
(порядок денний чергових річних Загальних зборів акціонерів
Товариства):
1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства.
6. Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.
7. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
8. Про затвердження Положення про Правління Товариства.
9. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства
10. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015-2016 роки.
11. Про розподіл прибутку та збитків Товариства.
12. Про прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2015-2016 роки.
13. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради Товариства за 2015-2016 роки.
14. Про прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії
Товариства за 2015-2016 роки.
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

АКЦІОНЕРІВ ПАТ «МЕНААГРОПОСТАЧ» код ЄДРПОУ 00909325
Публічне акціонерне товариство «МЕНААГРОПОСТАЧ»повідомляє,
що загальні збори акціонерів відбудуться 29 квітня 2017 року о 11.00 за
місцезнаходженням Товариства, за адресою: 15600, Чернігівська обл.,
м. Мена, вул. 8 Березня, 22, кабінет бухгалтерії. Реєстрація учасників
зборів з 10.00 до 10.55 . Дата складення переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах – 2400 година 25.04.2017р.
Порядок денний
1. Про обрання лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря Зборів. 3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за
2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Ревізора Товариства. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 7. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за результатами 2016 року, встановлення
порядку виплати дивідендів. 8. Зміна типу та назви Товариства. 9. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 10. Затвердження внутрішніх
положень Товариства. 11. Переобрання членів Наглядової ради Товариства. 12. Переобрання Ревізора Товариства. 13. Про попереднє затвердження значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «МЕНААГРОПОСТАЧ» (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
379
404

15. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
16. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважуються на підписання договорів
з членами Наглядової ради.
17. Про обрання членів Корпоративного секретаря, затвердження умов
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважуються на підписання
договорів з Корпоративним секретарем.
18. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: (крім кумулятивного голосування) kst.in.ua
Для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства,
при собі необхідно мати:
• акціонеру Товариства – паспорт (або інший документ, що посвідчує
особу);
• представнику акціонера Товариства – паспорт (або інший документ,
що посвідчує особу) та довіреність для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства, видану такому представнику акціонером Товариства та оформлену відповідно до чинного законодавства
України;
• керівнику юридичної особи – акціонера Товариства (інформація про
керівника юридичної особи – акціонера Товариства має міститись в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань) – паспорт (або інший документ, що посвідчує
особу).
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових річних
Загальних зборів акціонерів Товариства, за адресою: Україна, 04208,
м. Київ, пр-т Правди, буд. 85, каб. № 301 в робочі дні Товариства з понеділка по п’ятницю з 08 год. 00 хв. за київським часом (включно) по
17 год. 00 хв. за київським часом (включно), починаючи з дати опублікування повідомлення про проведення чергових річних Загальних
зборів акціонерів Товариства в офіційному друкованому органі
(включно) і по 28 квітня 2017року (включно).
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки
до чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства є Корпоративний секретар Товариства Чирва В.І.
Довідки за тел.: +38 (044) 400-49-54; +38 (044) 400-12-85.
Наглядова рада ПрАТ «Київспецтранс»
Основні засоби
374
403
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
5
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
Нерозподілений прибуток
(1564)
(1511)
Власний капітал
(174)
(122)
Статутний капітал
208
208
Довгострокові зобов’язання
525
495
Поточні зобов’язання
25
31
Чистий прибуток (збиток)
(53)
(59)
Середньорічна кількість простих
83300
83300
акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
2
2
(осіб)
Акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в робочі дні
та робочий час з 1400 до 1700 за місцем знаходження ПАТ «МЕНААГРОПОСТАЧ» 15600, Чернігівська обл., м. Мена, вул. 8 Березня, 22, а в день
проведення зборів - за місцем їх проведення, або на власному сайті: http://
menapost.net.ua.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами – головний бухгалтер Дорош Ніна Василівна (тел.21071).
Директор ПАТ «Менаагропостач»

Дорошенко Павел Ігорович

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: Публiчнеакцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї
«ЖИТОМИРГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ: 03344071
3. Місцезнаходження: 10002, м. Житомир, вул. Фещенка - Чопiвського,
буд. 35
4. Міжміський код, телефон та факс: (0412)42-27-42; (0412) 34-44-72
(0412) 34-44-72
5. Електронна поштова адреса: Maryna.Kucheruk@ztgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://zt.104.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Припинено повноваження голови Наглядової ради Товариства
ДевiдаЕнтонiХоварда Брауна (DavidAntonyHowardBrown) - представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO
INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764. Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийняте Загальними зборами акцiонерiв 26.03.2017. Повноваження припиняються з 26.03.2017 у зв`язку з закiнченням строку повноважень Наглядової ради.
Посадова особа ДевiдЕнтонiХовард Браун згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа
не володiє часткою в статутному капiталiемiтентазгiдно зведеного
облiкового реєстру власникiвцiннихпаперiв. Особа перебувала на посадi
Члена Наглядової ради з 06.04.2016 та на посадi Голови Наглядової ради
з 27.05.2016.
Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства
IанаБьорда (IanBird) - представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764. Рiшення про
змiни у складi посадових осiб прийняте Загальними зборами акцiонерiв
26.03.2017. Повноваження припиняються з 26.03.2017 у зв`язку з
закiнченням строку повноважень Наглядової ради.
Посадова особа IанБьорд (IanBird) згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа
не володiє часткою в статутному капiталiемiтентазгiдно зведеного
облiкового реєстру власникiвцiннихпаперiв. Особа перебувала на посадi
Члена Наглядової ради з 06.04.2016.
Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства
IллiЮрiйовичаУшанова (ИльяЮрьевичУшанов) - представника акцiонера
ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), НЕ 291552.
Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийняте Загальними зборами
акцiонерiв 26.03.2017. Повноваження припиняються з 26.03.2017 у зв`язку
з закiнченням строку повноважень Наглядової ради.
Посадова особа IлляЮрiйовичУшанов згоди на розкриття паспортних
даних не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа
не володiє часткою в статутному капiталiемiтентазгiдно зведеного
облiкового реєстру власникiвцiннихпаперiв. Особа перебувала на посадi
Члена Наглядової ради з 06.04.2016.
Припинено повноваження секретаря Наглядової ради Товариства
Вiталiя Павловича Мiлькевича - представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ
ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), НЕ
290927. Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийняте Загальними
зборами акцiонерiв 26.03.2017. Повноваження припиняються з 26.03.2017
у зв`язку з закiнченням строку повноважень Наглядової ради.
Посадова особа Вiталiй Павлович Мiлькевич згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа
не володiє часткою в статутному капiталiемiтентазгiдно зведеного
облiкового реєстру власникiвцiннихпаперiв. Особа перебувала на посадi
Члена Наглядової ради з 06.04.2016 та на посадi секретаря Наглядової
ради з 27.05.2016.
Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Олександра Вiкторовича Костенко - представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), НЕ 290927.
Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийняте Загальними зборами
акцiонерiв 26.03.2017. Повноваження припиняються з 26.03.2017 у зв`язку
з закiнченням строку повноважень Наглядової ради.
Посадова особа Олександр Вiкторович Костенко згоди на розкриття
паспортних даних не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа
не володiє часткою в статутному капiталiемiтентазгiдно зведеного
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облiкового реєстру власникiвцiннихпаперiв. Особа перебувала на посадi
Члена Наглядової ради з 06.04.2016.
Обрано
на
посаду
члена
Наглядової
ради
Товариства
ДевiдаЕнтонiХоварда Брауна (DavidAntonyHowardBrown) - представника
акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS
LIMITED), НЕ 294764. Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийняте
Загальними зборами акцiонерiв 26.03.2017.
Посадова особа ДевiдЕнтонiХовард Браун згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Iнформацiя щодо iнших посад, якiобiймала протягом останнiх п`яти рокiввiдсутня, тому що посадова особа не надавала
згоди на її включення у зв`язку з її конфiденцiйнiстю.
Особа не володiє часткою в статутному капiталiемiтентазгiдно зведеного облiкового реєстру власникiвцiннихпаперiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано на посаду члена Наглядової ради з 26.03.2017 на строк до наступних
рiчних Загальних зборiв Товариства.
Обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства IанаБьорда
(IanBird) - представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД
(PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764. Рiшення про змiни у
складi посадових осiб прийняте Загальними зборами акцiонерiв
26.03.2017.
Посадова особа IанБьорд згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Iнформацiя щодо iнших посад, якiобiймала протягом останнiх
п`яти рокiввiдсутня, тому що посадова особа не надавала згоди на її включення у зв`язку з її конфiденцiйнiстю.
Особа не володiє часткою в статутному капiталiемiтентазгiдно зведеного облiкового реєстру власникiвцiннихпаперiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано на посаду члена Наглядової ради з 26.03.2017 на строк до наступних
рiчних Загальних зборiв Товариства.
Обрано
на
посаду
члена
Наглядової
ради
Товариства
IллюЮрiйовичаУшанова (ИльяЮрьевичУшанов) - представника акцiонера
ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), НЕ 291552.
Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийняте Загальними зборами
акцiонерiв 26.03.2017.
Посадова особа IлляЮрiйовичУшанов згоди на розкриття паспортних
даних не надавала. Iнформацiя щодо iнших посад, якiобiймала протягом
останнiх п`яти рокiввiдсутня, тому що посадова особа не надавала згоди
на її включення у зв`язку з її конфiденцiйнiстю.
Особа не володiє часткою в статутному капiталiемiтентазгiдно зведеного облiкового реєстру власникiвцiннихпаперiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано на посаду члена Наглядової ради з 26.03.2017 на строк до наступних
рiчних Загальних зборiв Товариства.
Обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Вiталiя Павловича Мiлькевича - представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ
ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), НЕ 290927. Рiшення про
змiни у складi посадових осiб прийняте Загальними зборами акцiонерiв
26.03.2017.
Посадова особа Вiталiй Павлович Мiлькевич згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Iнформацiя щодо iнших посад, якiобiймала
протягом останнiх п`яти рокiввiдсутня, тому що посадова особа не надавала згоди на її включення у зв`язку з її конфiденцiйнiстю.
Особа не володiє часткою в статутному капiталiемiтентазгiдно зведеного облiкового реєстру власникiвцiннихпаперiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано на посаду члена Наглядової ради з 26.03.2017 на строк до наступних
рiчних Загальних зборiв Товариства.
Обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Михайла
ОлексiйовичаСлюсара - представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕР
ПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), НЕ 290927.
Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийняте Загальними зборами
акцiонерiв 26.03.2017.
Посадова особа Михайло Олексiйович Слюсар згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Iнформацiя щодо iнших посад, якiобiймала
протягом останнiх п`яти рокiввiдсутня, тому що посадова особа не надавала згоди на її включення у зв`язку з її конфiденцiйнiстю.
Особа не володiє часткою в статутному капiталiемiтентазгiдно зведеного облiкового реєстру власникiвцiннихпаперiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано на посаду члена Наглядової ради з 26.03.2017 на строк до наступних
рiчних Загальних зборiв Товариства.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правлiння 		
Ющенко Валентин Iванович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
29.03.2017
		
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Херсонський завод карданних валiв»
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,
що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор
Смолiєнко Юрiй Олександрович
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)
М.П.
24.03.2017
(дата)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Херсонський завод карданних валiв»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
73000, м. Херсон, Червонопрапорна, буд. 26
4. Код за ЄДРПОУ

05743013
5. Міжміський код та телефон, факс
0552-26-36-04 0552-26-36-04
6. Електронна поштова адреса
zkv@hs.ukrtel.net
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
24.03.2017
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у*
(номер та найменування офіційно(дата)
го друкованого видання)
3. Повідомлення
www/hzkv.com.ua
в мережі
розміщено на сторінці
Інтернет
24.03.2017
(адреса сторінки)
(дата)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення
Зміни (призначено,
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Паспортні дані фізичної
Розмір частки в
дії
звільнено, обрано або
фізичної особи або повне
особи або ідентифікаційстатутному
припинено повнованайменування юридичної особи
ний код за ЄДРПОУ
капіталі емітента
ження)
юридичної особи
(у відсотках)
1
2
3
4
5
6
24.03.2017
звільнено
Голова Наглядової ради
Паскевич Микола Iванович
0
Зміст інформації:
Звiльнено голову Наглядової ради Паскевич Миколу Iвановича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня). не володiє акцiями
ПАТ "ХЗКВ". Звiльнено на пiдставi рiшення Чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ХЗКВ. Протокол № б/н вiд 24.03.2017 року. Перебував на посадi
Голови Наглядової ради з 22.04.2015 року.Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.
Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.
24.03.2017
звільнено
Член Наглядової ради
Ков'ях Свiтлана Станiславiвна
0
Зміст інформації:
Звiльнено члена Наглядової ради Ков'ях Свiтлану Станiславiвну (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня). не володiє акцiями
ПАТ "ХЗКВ". Звiльнено на пiдставi рiшення Чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ХЗКВ. Протокол № б/н вiд 24.03.2017 року. Перебував на посадi
Голови Наглядової ради з 22.04.2015 року.Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.
Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.
24.03.2017
звільнено
Член Наглядової ради
Колесник Юрiй Володимирович
0
Зміст інформації:
Звiльнено члена Наглядової ради Колесник Юрiя Володимировича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня). не володiє акцiями
ПАТ "ХЗКВ". Звiльнено на пiдставi рiшення Чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ХЗКВ. Протокол № б/н вiд 24.03.2017 року. Перебував на посадi
Голови Наглядової ради з 22.04.2015 року.Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.
Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.
24.03.2017
звільнено
Голову Ревiзiйної комiсiї Ляшенко Олександр Олександрович
0
Зміст інформації:
Звiльнено Голову Ревiзiйної комiсiї Ляшенко Олександра Олександровича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня). не володiє
акцiями ПАТ "ХЗКВ". Звiльнено на пiдставi рiшення Чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ХЗКВ. Протокол № б/н вiд 24.03.2017 року. Перебував на
посадi Голови Наглядової ради з 22.04.2015 року.Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.
Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.
24.03.2017
звільнено
Член Ревiзiйної комiсiї
Сорока Оксана Миколаївна
0
Зміст інформації:
Звiльнено члена Ревiзiйної комiсiї Сорока Оксану Миколаївну (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня). не володiє акцiями ПАТ
"ХЗКВ". Звiльнено на пiдставi рiшення Чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ХЗКВ. Протокол № б/н вiд 24.03.2017 року. Перебував на посадi
Голови Наглядової ради з 22.04.2015 року.Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.
Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.
24.03.2017
звільнено
Члена Ревiзiйної комiсiї
Гаркуша Iрина Олексiївна
0
Зміст інформації:
Звiльнено члена Ревiзiйної комiсiї Гаркушу Iрину Олексiївну (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня). не володiє акцiями ПАТ
"ХЗКВ". Звiльнено на пiдставi рiшення Чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ХЗКВ. Протокол № б/н вiд 24.03.2017 року. Перебував на посадi
Голови Наглядової ради з 22.04.2015 року.Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.
Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.
24.03.2017
обрано
Член Наглядової Ради
Бабiч Федiр Павлович
0
Зміст інформації:
Акцiями ПАТ "ХЗКВ" не володiє, Бабiч Федiр Павлович пропонується до складу Наглядової ради Товариства як незалежний директор. (згода посадової
особи на розкриття паспортних даних вiдсутня).Обрано на пiдставi рiшення Чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ХЗКВ. Протокол № б/н вiд
24.03.2017 року. Обрано на 3 роки.
Мiсце роботи – начальник управлiння з персоналу ПАТ "АвтоКрАЗ"
Загальний стаж роботи – 36 роки.
Ппротягом останнiх п'яти рокiв, з 03.01.2007 року - Головний юрисконсульт ПАТ "АвтоКрАЗ", з 24.04.2015 року - начальник управлiння з персоналу ПАТ
"АвтоКрАЗ".
Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.
Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.
24.03.2017
обрано
Член Наглядової ради
Кушнєрова Алла Петрiвна
0
Зміст інформації:
Акцiями ПАТ "ХЗКВ" не володiє. Кушнєрова Алла Петрiвна пропонується до складу Наглядової ради Товариства як незалежний директор. (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня).Обрано на пiдставi рiшення Чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ХЗКВ. Протокол № б/н вiд
24.03.2017 року. Обрано на 3 роки. Мiсце роботи – начальник адмiнiстративно-господарського вiддiлу ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ».
Загальний стаж роботи – 36 роки.
Протягом останнiх п’яти рокiв – з 30.03.2006 року начальник адмiнiстративно-господарського вiддiлу ПАТ "ЗТФ "КрАЗ", з 03.02.2016 року начальник
адмiнiстративно-господарського вiддiлу ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ».
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Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.
Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня
24.03.2017
обрано
Член Наглядової ради
Микита Олексiй Васильович
0
Зміст інформації:
Акцiями ПАТ "ХЗКВ" не володiє. Микита Олексiй Васильович пропонується до складу Наглядової ради Товариства як незалежний директор. (згода
посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня).Обрано на пiдставi рiшення Чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ХЗКВ. Протокол №
б/н вiд 24.03.2017 року. Обрано на 3 роки. Мiсце роботи – начальник вiддiлу спецiальних автомобiлiв ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ».
Загальний стаж роботи – 6 рокiв.
Ппротягом останнiх п’яти рокiв – з 2012 року експерт iз зовнiшньо - економiчних питань ПАТ "ЗТФ "КрАЗ", з 2014 року - начальник вiддiлу спецiальних
автомобiлiв ПАТ "ЗТФ "КрАЗ", з 2016 року - начальник вiддiлу спецiальних автомобiлiв ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ».
Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.
Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.
24.03.2017
обрано
Член Ревiзiйної комiсiї
Сорока Оксана Миколаївна
0
Зміст інформації:
Обрано членом Ревiзiйної комiсiї Сороку Оксану Миколаївну.Акцiями ПАТ «ХЗКВ» не володiє.(згода посадової особи на розкриття паспортних даних
вiдсутня). Обрано на пiдставi рiшення Чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ХЗКВ. Протокол № б/н вiд 24.03.2017 року. Обрано на 3 роки.
Мiсце роботи - начальник планово-економiчного бюро ТОВ «Машинобудiвна комплектацiя»
Загальний стаж роботи - 18 рокiв ( з 03.11.2008р. - провiдний економiст планово-економiчного вiддiлу, з 08.08.2013р. - начальник планово-економiчного
бюро ПАТ «ХЗКВ», з 25.05.2016р. – начальник планово-економiчного бюро ТОВ «Машинобудiвна комплектацiя»).
Непогашена (не знята) судимiсть - вiдсутня.
Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.
24.03.2017
обрано
Член Ревiзiйної комiсiї
Гаркуша Iрина Олексiївна
0
Зміст інформації:
Обрано членом Ревiзiйної комiсiї Гаркушу Iрину Олексiївну.Акцiями ПАТ «ХЗКВ» не володiє.(згода посадової особи на розкриття паспортних даних
вiдсутня). Обрано на пiдставi рiшення Чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ХЗКВ. Протокол № б/н вiд 24.03.2017 року. Обрано на 3 роки.
Мiсце роботи – начальник бюро штатiв службовцiв та мотивацiї персоналу ПАТ «АвтоКрАЗ».
Загальний стаж роботи – 28 рокiв. (з 31.01.2003р. до цього часу - начальник бюро штатiв службовцiв та мотивацiї персоналу у вiддiлi органiзацiї працi
та заробiтної плати ПАТ «АвтоКрАЗ»).
Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.
Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня
24.03.2017
обрано
Член Ревiзiйної комiсiї Ляшенко Олександр Олександро0
вич
Зміст інформації:
Обрано членом Ревiзiйної комiсiї Ляшенко Олександр Олександровича.Акцiями ПАТ «ХЗКВ» не володiє.(згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня). Обрано на пiдставi рiшення Чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ХЗКВ. Протокол № б/н вiд 24.03.2017 року. Обрано на 3
роки.
Мiсце роботи – ПАТ «АвтоКрАЗ», начальник сектору податкового облiку УБОтаЗ.
Загальний стаж роботи – 10 рокiв. (з 2009 року – провiдний бухгалтер УБОтаЗ, з 2012 року – начальник бюро управлiння бухгалтерського облiку та
звiтностi ПАТ «АвтоКрАЗ; з 2013 року по теперiшнiй час - начальник сектору податкового облiку УБОтаЗ).
Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.
Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.
24.03.2017
призначено
Голова Наглядової ради
Бабiч Федiр Павлович
0
Зміст інформації:
Акцiями ПАТ "ХЗКВ" не володiє, Бабiч Федiр Павловича призначено Головою Наглядової ради Товариства (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня).Призначено на пiдставi Протоколу № 1 вiд 24.03.2017 року засiдання Наглядової ради. Призначено на 3 роки.
Мiсце роботи – начальник управлiння з персоналу ПАТ "АвтоКрАЗ"
Загальний стаж роботи – 36 роки.
Ппротягом останнiх п'яти рокiв, з 03.01.2007 року - Головний юрисконсульт ПАТ "АвтоКрАЗ", з 24.04.2015 року - начальник управлiння з персоналу ПАТ
"АвтоКрАЗ".
Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.
Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.
24.03.2017
призначено
Голова Ревiзiйної комiсiї
Сорока Оксана Миколаївна
0
Зміст інформації:
Обрано Головою Ревiзiйної комiсiї Сороку Оксану Миколаївну.Акцiями ПАТ «ХЗКВ» не володiє.(згода посадової особи на розкриття паспортних даних
вiдсутня). Обрано на пiдставi Протоколу № 1 вiд 24.03.2017 року на засiданнi Ревiзiйної комiсiї. Обрано на 3 роки.
Мiсце роботи - начальник планово-економiчного бюро ТОВ «Машинобудiвна комплектацiя»
Загальний стаж роботи - 18 рокiв ( з 03.11.2008р. - провiдний економiст планово-економiчного вiддiлу, з 08.08.2013р. - начальник планово-економiчного
бюро ПАТ «ХЗКВ», з 25.05.2016р. – начальник планово-економiчного бюро ТОВ «Машинобудiвна комплектацiя»).
Непогашена (не знята) судимiсть - вiдсутня.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів

публічне акціонерне товариство «Хмільницька швейна фабрика «Лілея» код ЄДРПОУ 00308637, 22000,

Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Пушкіна 78/1, тел./факс (04338)
2-25-23, електронна поштова адреса par@00308637.pat.ua, власний
веб-сайт в мережі Інтернет - www. 00308637.pat.ua
1. Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв: 28 березня 2017року; Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного
товариства ПАТ «Хмільницька швейна фабрика «Лілея». 2. Відомості щодо
правочинів із зазначенням, зокрема їх характеру: Загальні збори приймають
рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних
правочинів, в період з 28 березня 2017 року по 28 березня 2018 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких
є: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань),
гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продук-
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тів/послуг банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення
зобов’язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. 3. Гранична сукупна вартість
правочинів: до 100 000,00 тис. грн (Сто мільйонів гривень 00 копійок).
4. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності- 22 373 тис.грн. 5. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності (у відсотках): - 446,967 %. 6. Загальна кількість голосуючих акцій
- 47407 голосів шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах 47407 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували
«за» – 47407 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0.
Директор Матюх Анатолій Володимирович пiдтверджує достовiрнiсть
iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що він несе
вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПрАТ «Скадовськпобутсервіс» скликає
загальні збори акціонерів 25.04.2017 р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Незалежності, 121, з таким порядком денним:
1. Звіт виконавчого органу про результати діяльності за 2016 р.
2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутку за 2016 р.
4.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.
Реєстрація учасників зборів 25.04.17 з 09.20 до 9.50 за зазначеною адресою. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 р.
(тис.грн.)
Найменування показника
Звітний
Попереперіод
дній
період
Усього активів
335,7
316,3
Основні засоби
263,6
281,1
Запаси
240,8
232,9
Сумарна дебіторська
77,0
67,5
заборгованість
Грошові кошти та їх
11,1
9,1
еквіваленти
Нерозподілений
-33,3
-33,3
прибуток
Власний капітал
0
0
Статутний капітал
283,9
283,9
Поточні зобов’язання
8,6
6,7
Чистий прибуток (збиток)
0
0
Середньорічна кількість
28392
28392
акцій (шт.)
Чисельність працівників
7
7
на кінець періоду (осіб)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої
інформації емітента
Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІО
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА
КОМПАНІЯ»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31304718
1.3. Місцезнаходження емітента 01135, м. Київ, вул. Григорія Андрющенка, буд. 4 (Літера Б)
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 230-48-13,
230-48-14
1.5. Електронна поштова адреса емітента: vsk@vsk.com.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.vsk.com.ua
1.7.Вид особливої інформації: Вiдомостi про зміну складу посадових
осіб емітента
Текст повідомлення
Річні Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ», 23 березня 2017 року прийняли
рішення про припинення повноважень Першого заступника Голови Правління Гербеди Олександри Сергіївни
Паспорт: серія; Паспорт серія МЕ №934192, виданий 12.05.2009р. Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві.
Розмір пакета акцій 0%;
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має,
Строк, протягом якого перебувала Гербеда Олександра Сергіївна на
посаді Першого заступника Голови Правління - 3 роки
На посаду, яку займала Гербеда О.С. не обрано інших осіб.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у зв’язку з
припиненням повноважень Першого заступника Голови Правління Гербеди Олександри Сергіївни.
Підпис
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
законодавства.
Голова Правління
Ткачов В.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» повідомляє

про проведення річних загальних зборів акціонерів. Місцезнаходження:
02660, м. Київ, вулиця Попудренка, 52, Дата проведення загальних
зборів: 29.04.2017р. Час початку загальних зборів акціонерів: о 10:00
годині в день проведення загальних зборів. Місце проведення загальних зборів: 02660, м. Київ, пр.-т. Гагаріна, 23, офіс 1407. Час початку
і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09:45
до 10:00 години в день проведення загальних зборів. Дата складення
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 25.04.2017р. Для участі в загальних зборах, акціонери
при собі повинні мати паспорт, а представники акціонерів – довіреність
на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства та
паспорт.
Перелік питань
(порядок денний):
1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів
ПрАТ «ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ».
2. Про обрання секретаря Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ».
3. Про розгляд звіту Дирекції про результати діяльності ПрАТ «ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» за 2016 рік.
4. Про розгляд і затвердження звіту Ревізора ПрАТ «ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» за 2016 рік.
5. Про розгляд висновку зовнішнього (незалежного) аудитора Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ» за результатами аудиту фінансової звітності ПрАТ «ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ» за 2016 рік.
6. Про затвердження річного фінансового звіту ПрАТ «ІНСТИТУТ
ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» за 2016 рік, розподіл прибутку
2016 рік.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом року до дати наступних загальних зборів акціонерів.
Інформація із проектом рішень щодо кожного питання, включеного до
порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» за адресою http://www.iat.kiev.ua/.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися
з матеріалами, пов’язаними з порядком денним за адресою: 02660,
м. Київ, пр-т. Гагаріна, 23, офіс 1407, у робочі дні з 9:00год. до 13:00
години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення
зборів. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Комерційний директор Бойко О.С., довідки за телефоном: (044) 568-53-32). Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів, приймаються від акціонерів у письмовій
формі, які мають бути надіслані рекомендованим листом за адресою
Україна, 02660, м. Київ, вулиця Попудренка, 52 не пізніше, як за 20 днів
до дня їх проведення.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.) за 2016-2015рр.
Період
попереНайменування показника
Звітний
дній
Усього активів
4196,9
3 905,2
Основні засоби (первісна вартість)
415,8
127,6
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
1585,7
1 997,7
Сумарна дебіторська
2243,5
1660,8
заборгованість
Грошові кошти та їх
83,5
204,3
еквіваленти
Нерозподілений прибуток
367,1
466,9
Власний капітал
367,9
467,7
Статутний капітал
0,8
0,8
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
3829,0
3 437,5
Чистий прибуток (збиток)
35,1
29,4
Середньорічна кількість
100
100
акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
0
0
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
21
22
(осіб)
Дирекція Товариства.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№60, 29 березня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Додаток 28
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне
товариство «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ»

2. Код за ЄДРПОУ 39738762
3. Місцезнаходження 02660,м.Київ, пр.Визволителів,5
4. Міжміський код, телефон та факс 0445439391, 0445438978
5. Електронна поштова адреса km_tatyana@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації kmm.emitent.in.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій
ІІ. Текст повідомлення
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ» (код
ЄДРПОУ 39738762) повiдомляє, що на пiдставi реєстру власникiв iменних
цiнних паперiв, складеного ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» на
облiкову дату 22.03.2017 р. та отриманого вiд депозитарiю 24.03.2017р.,
стала вiдома iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: власник акцiй - фiзична особа,
що володiв пакетом акцiй в розмiрi 19691070 шт., що дорiвнює 38,3602% в
загальнiй кiлькостi акцiй Товариства та 38,3602% до загальної кiлькостi
голосуючих акцiй Товариства, зменшив за рахунок продажу свiй пакет
акцiй, в результатi чого пакет акцiй складає 0 шт., що дорiвнює 0% в
загальнiй кiлькостi акцiй Товариства та 0% до загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. У полi «дата облiку» не проставлено дату, оскiльки
емiтенту не вiдома дата переходу прав власностi на цiннi папери.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ» (код
ЄДРПОУ 39738762) повiдомляє, що на пiдставi реєстру власникiв iменних
цiнних паперiв, складеного ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» на
облiкову дату 22.03.2017р. та отриманого вiд депозитарiю 24.03.2017р.,
стала вiдома iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: власник акцiй - фiзична особа,
що володiв пакетом акцiй в розмiрi 428820 шт., що дорiвнює 0,8354% в
загальнiй кiлькостi акцiй Товариства та 0,8354% до загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, збiльшив за рахунок придбання свiй пакет
акцiй, в результатi чого пакет акцiй складає 20961990 шт., що дорiвнює
40,8361% в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства та 40,8361% до загальної
кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. У полi «дата облiку» не проставлено дату, оскiльки емiтенту не вiдома дата переходу прав власностi на цiннi
папери.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади ________
Близнюк Ю.М.
Генеральний Директор
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
24.03.2017 року
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Публічне акціонерне товариство
«Липовецьагротехсервіс»

код ЄДРПОУ 00902398, 22544, Вінницька область, Липовецький район,
селище Липовець, вулиця Привокзальна, буд. 1, тел./факс (04358)
3-33-53, електронна поштова адреса par@00902398.pat.ua, власний
веб-сайт в мережі Інтернет - www. 00902398.pat.ua.
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 28.03.2017
року у зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження: голови Наглядової ради Шевчука Володимира Харитоновича, паспорт АА 284840, виданий 22.11.1996 року Липовецьким РВ УМВС
України у Вiнницькiй областi, на посаді був 7 років, частка в статутному
капіталі – 0,0056%, розмір пакета акцій – 64,75 грн; члена Наглядової
ради Парипси Дмитра Федоровича, паспорт АВ 099259, виданий
07.02.2000 року Липовецьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на
посаді був 7 років, частка в статутному капіталі – 0,8721%, розмір пакета
акцій – 250,25 грн; члена Наглядової ради Вихиля Вiктора Миколайовича,
паспорт АА 850400, виданий 13.10.1995 року Липовецьким РВ УМВС
України у Вiнницькiй областi, на посаді був 7 років, частка в статутному
капіталі – 0,2866%, розмір пакета акцій - 82,25 грн; члена Наглядової ради
Максимишина Василя Макаровича, паспорт АА 513744, виданий
28.07.2007 року Липовецьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на
посаді був 7 років, частка в статутному капіталі – 0,0366%, розмір пакета
акцій -10,50 грн; члена Наглядової ради Матвеги Нiни Трохимiвни, паспорт АА 518117, виданий 26.07.1995 року Липовецьким РВ УМВС України
у Вiнницькiй областi, на посаді була 7 років, частка в статутному капіталі – 0,0366%, розмір пакета акцій -10,50 грн; Посадові особи, повноваження яких припинено, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не мають.
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 28.03.2017
року, рішення засідання Наглядової ради від 28.03.2017 року, щодо голови
Наглядової ради, обрані на строк до наступних річних зборів Товариства,
які мають відбутися не пізніше 30.04.2017 року: голова Наглядової ради
Шевчук Володимир Харитонович, паспорт АА 284840, виданий 22.11.1996
року Липовецьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останніх 5–ти років займав посаду голови Наглядової ради ПАТ «Липовецьагротехсервіс», частка в статутному капіталі – 0,0056%, розмір пакета акцій –
64,75 грн; член Наглядової ради Парипса Дмитро Федорович, паспорт АВ
099259, виданий 07.02.2000 року Липовецьким РВ УМВС України у
Вiнницькiй областi, протягом останніх 5-ти років займав посаду члена Наглядової ради ПАТ «Липовецьагротехсервіс», частка в статутному капіталі – 0,8721%, розмір пакета акцій – 250,25 грн; член Наглядової ради Вихиль Вiктор Миколайович, паспорт АА 850400, виданий 13.10.1995 року
Липовецьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останніх
5-ти років займала посаду члена Наглядової ради ПАТ «Липовецьагротехсервіс», частка в статутному капіталі – 0,2866%, розмір пакета акцій - 82,25
грн; член Наглядової ради Максимишин Василь Макарович, паспорт
АА 513744, виданий 28.07.2007 року Липовецьким РВ УМВС України у
Вiнницькiй областi, протягом останніх 5-ти років займав посаду члена Наглядової ради ПАТ «Липовецьагротехсервіс», частка в статутному капіталі – 0,0366%, розмір пакета акцій -10,50 грн; член Наглядової ради Матвега Нiна Трохимiвна, паспорт АА 518117, виданий 26.07.1995 року
Липовецьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останніх 5-ти
років займала посаду члена Наглядової ради ПАТ «Липовецьагротехсервіс», частка в статутному капіталі – 0,0366%, розмір пакета акцій -10,50 грн;
Призначені посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не мають. Директор Костін Василь Михайлович пiдтверджує
достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що він
несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

Приватне акцiонерне товариство «Спецiальне науково-реставрацiйне проектно-виробниче
акцiонерне товариство «Волиньреставрацiя»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство

«Спецiальне науково-реставрацiйне проектно-виробниче акцiонерне това
риство «Волиньреставрацiя», 13367050Волинська 43000, м. Луцьк,
Вишкiвська, 28 03322 243578,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 28.03.2017р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію:-

Приватне акціонерне товариство «Овочторг»
Повідомлення про намір придбати значний пакет акцій Приватного акціонерного товариства «Овочторг».
Срогий Михайло Павлович, громадянин України, враховуючи вимоги статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляю про свій намір

придбати значний пакет простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Овочторг» (код ЄДРПОУ: 22601214) в кількості 2571100 штук.
На дату публікації цього повідомлення мені та афілійованим до мене
особам прості іменні акції вказаного товариства не належать.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Ічнянський молочно-консервний комбінат»

(Код ЄДРПОУ 00381152, місцезнаходження:
16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що
відбудуться 30 квітня 2017 року за адресою: 16703, Чернігівська обл.,
м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань. Початок зборів о 13-00 годині.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 30 квітня 2017 року з 12-00 до 12-50 за місцем
проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають
право на участь у Загальних зборах, складається станом на 26 квітня
2017 року.
Для участі у Загальних зборах акціонерам – фізичним особам необхідно
мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних чи юридичних осіб) – документи, які надають їм право
участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства, та документ, що посвідчує особу.
Порядок денний.
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за
2016-й рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за
2016-й рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2016-й рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016-й рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017-й рік.
8. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства по підсумкам роботи за 2016-й рік.
Проект порядку денного з проектами рішень (крім кумулятивного
голосування) щодо кожного з питань
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
«Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з
питань порядку денного Зборів обрати лічильну комісію у складі:
1. Животяга Я.В. - Голова Лічильної комісії.
2. Кузьменко Ю.В. - член Лічильної комісії.
3. Дідичук Ю.С. - член Лічильної комісії.»
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
«Обрати Головою та секретарем позачергових загальних Зборів акціонерів наступних осіб:
Головою зборів Кривошей Є.В.,
Секретарем зборів Краєвський В.В.»
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за
2016-й рік.
«Затвердити звіт голови правління за 2016 рік.»
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за
2016-й рік.
«Затвердити звіт роботи наглядової ради Товариства за 2016 рік.»

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2016-й рік.
«Затвердити звіт та висновки роботи ревізійної комісії Товариства за
2016 рік.»
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016-й рік.
«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016-й рік.»
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017-й рік.
«Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017-й рік.»
8. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства по підсумкам роботи за 2016-й рік.
«У зв’язку з відсутністю в звітному періоді чистого прибутку Товариства,
дивіденди за 2016 рік не нараховувати.»
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
464742
282358
Основні засоби
182728
49954
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
40865
63077
Сумарна дебіторська заборгованість
88949
47690
Грошові кошти та їх еквіваленти
3297
405
Нерозподілений прибуток
57890
17968
Власний капітал
13907
26015
Статутний капітал
110
110
Довгострокові зобов'язання
213814
Поточні зобов'язання
264835
256343
Чистий прибуток (збиток)
-32872
-31959
Середньорічна кількість акцій (шт.)
439404
439404
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
365
373
Акціонери товариства, які бажають ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів, можуть звертатися до товариства у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 8:00 до 12:00 та
з 13:00 до 17:00) за місцезнаходженням ПАТ «Ічнянський молочноконсервний комбінат» 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4.
У день проведення чергових Загальних зборів акціонери товариства
можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, в місці проведення Загальних зборів, а саме:
16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань.
Посадові особи ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат», відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного – юрист Животяга Ярослав Васильович.
Довідки за телефонами: (04633) 2-40-95, 2-45-96

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО - БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ №50»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО - БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ
№50»
2. Код за ЄДРПОУ: 05408668
3. Місцезнаходження: 07400, м. Бровари Київської області, вул. Оникієнка Олега, 2-а
4. Міжміський код, телефон та факс: (04594) 62979, (04594) 62019
5. Електронна поштова адреса: admin@dsu50.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: dsu50.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
27.03.2017 р. загальними зборами акціонерів прийняте рішення про
зміни у складі посадових осіб емітента. Підстава змін: Протокол загальних зборів акціонерів №1/2017 від 27.03.2017 р. Обґрунтування змін: закінчення терміну дії повноважень та необхідність обрання посадових осіб
емітента на новий строк.
Припинено повноваження наступних посадових осіб:
Генеральний директор Гавриленко Віктор Федорович. Володiє
часткою в статутному капіталі емiтента 74,3323%. Володiє пакетом акцій
емітента у розмірі 74,3323%.

Член Дирекції, Перший заступник Генерального директора Лахно
Микола Іванович. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 2,904%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2,904%.
Член Дирекції Вітюк Михайло Григорович. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,3368%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
1,3368%.
Член Дирекції Смірнов Олексій Станіславович. Не володiє часткою
в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента.
Член Дирекції Постернак Анна Григорівна. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента.
Голова Наглядової ради Бейгер Геннадій Миколайович. Не володiє
часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента.
Член Наглядової ради Карпенко Валерій Петрович. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента.
Член Наглядової ради Турбал Наталія Михайлівна. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента.
Ревізор Чайка Юрій Миколайович. Не володiє часткою в статутному
капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента.
Усі посадові особи, що припинили повноваження, непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не мають, не надали згоди на розкриття
паспортних даних. Строк, протягом якого особи перебували на посаді:
3 роки.
Обрані наступні посадові особи:
Генеральний директор Гавриленко Віктор Федорович. Володiє
часткою в статутному капіталі емiтента 74,3323%. Володiє пакетом акцій
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емітента у розмірі 74,3323%. Інші посади, які обіймала особа протягом
останніх п'яти років: Генеральний директор ПрАТ «Броварське ШБУ №50».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 52877 простих іменних.
акцій.
Член Дирекції, Перший заступник Генерального директора Лахно
Микола Іванович. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 2,904%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2,904%. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п'яти років: Член Дирекції, Перший заступник Генерального директора ПрАТ «Броварське ШБУ №50». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2066 простих іменних акцій.
Член Дирекції Чайка Юрій Миколайович. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник дільниці, заступник Генерального директора з виробництва, Ревізор ПрАТ «Броварське
ШБУ №50» . Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Член Дирекції Смірнов Олексій Станіславович. Не володiє часткою в
статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник юридичного відділу, член Дирекціії ПрАТ «Броварське ШБУ №50». Розмір пакета
акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Член Дирекції Постернак Анна Григорівна. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента. Інші посади,
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник головного бухгалтера, член Дирекції ПрАТ «Броварське ШБУ №50». Розмір пакета акцій
емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Голова Наглядової ради Барановський Олег Станіславович. Володiє
часткою в статутному капіталі емiтента 0,014%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,014%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх
п'яти років: Заступник начальника виробничо-технічного відділу ПрАТ «Броварське ШБУ №50». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:

10 простих іменних акцій. Голова Наглядової ради Барановський О.С. є акціонером товариства.
Член Наглядової ради Карпенко Валерій Петрович. Не володiє
часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
Начальник дільниці, член Наглядової ради ПрАТ «Броварське ШБУ
№50». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Член Наглядової ради Карпенко В.П. є представником акціонера Гавриленка В.Ф.
Член Наглядової ради Турбал Наталія Михайлівна. Не володiє часткою
в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Інженер виробничотехнічного відділу, начальник планово-економічного
відділу, член Наглядової ради ПрАТ «Броварське ШБУ №50». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Член Наглядової ради
Турбал Н.М. є представником акціонера Свірідової Т.В.
Ревізор Вітюк Михайло Григорович. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,3368%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1,3368%.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник
відділу матеріально-технічного постачання, член Дирекції ПрАТ «Броварське ШБУ №50». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 951
простих іменних акцій.
Усі призначені посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не мають, не надали згоди на розкриття паспортних даних. Строк, на який обрано осіб: на 3 роки.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Генеральний директор В.Ф. Гавриленко, 27.03.2017 р.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

10. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та
Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільноправових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільноправових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,
які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття
цього рішення.
Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний (2016 р.) та попередній (2015 р.) період відповідно
(тис. грн.): усього активів – 1024; 1094; основні засоби(залишкова вартість) – 970; 1020; довгострокові фінансові інвестиції – відсутні; запаси –
42; 62; сумарна дебіторська заборгованість – 2; 1; грошові кошти та їх еквіваленти – 4; 5; нерозподілений прибуток (збиток) – (499); (430); власний
капітал – 848; 917; статутний капітал – 133; 133; довгострокові зобов’язання
– 175; 175; поточні зобов’язання – 1; 2; чистий прибуток (збиток)- (69); (19);
середньорічна кількість акцій (шт.) – 533600; 533600; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – відсутні; загальна суму коштів,
витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – відсутні; чисельність
працівників на кінець періоду (осіб) – 3;2.
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу, який зафіксований у
реєстрі (бажано – паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ,
що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах
у відповідності до вимог чинного законодавства України.
Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів не пізніш як за 20 (двадцять) днів до дати
проведення Загальних зборів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
оvocheve.at.ua
ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не
уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему
України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних
зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року
(без видачі таким особам бюлетеня для голосування).
Телефон для довідок /048/ 741-57-59

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОВОЧЕВЕ» (далі – ПАТ «Овочеве», або Товариство) повідомляє про проведення

річних загальних зборів (далі – Загальні збори) Товариства 30 квітня
2017 року об 11.00 годині, які відбудуться за адресою місцезнаходженням Товариства: 67810, Україна, Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське, вул. Виноградна, будинок 71, в адміністративній будівлі, кімната 1.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися у день та за місцем проведення зборів з 10-00 до 10-45.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 25.04.2017 р.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 67810, Україна, Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське, вул. Виноградна, будинок 71, у приймальні голови правління, у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до
16-00 годин (обідня перерва з 12-00 до 13-00 годин), а в день проведення
зборів – також у місці їх проведення. Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами – Голова правління Нгуен
Микола.
Проект порядку денного
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у
тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для
голосування.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2016 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Правління, визначення основних напрямів діяльності Товариства в 2017 р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р., прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2016 р., затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту, річних підсумків діяльності, балансу Товариства за 2016 р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків)
Товариства за 2016 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
7. Прийняття рішення про зміну типу (найменування) Товариства.
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства
шляхом викладення їх у новій редакції.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 по газопостачанню та газифiкацiї
«ЖИТОМИРГАЗ»; 2. Код за ЄДРПОУ: 03344071; 3. Місцезнаходжен-

ня: 10002, м. Житомир, вул. Фещенка - Чопiвського, буд. 35; 4. Міжміський
код, телефон та факс: (0412)42-27-42; (0412) 34-44-72 (0412) 34-44-72;
5. Електронна поштова адреса: Maryna.Kucheruk@ztgas.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: http://zt.104.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiвПублiчногоакцiонерного товариства по
газопостачанню та газифiкацiї «ЖИТОМИРГАЗ» (далi - Товариство)
26.03.2017 (протокол №22 вiд 26.03.2017) для забезпечення надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiйтериторiї обслуговування
прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення наступних значних правочинiв:
- укладання договорiв на закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 286 200 000,00 грн. (двiстiвiсiмдесятшiстьмiльйонiвдвiстi тисяч гривень 00 копiйок);
- укладання договорiв на транспортування природного газу граничною
сукупною вартiстю 286 200 000,00 грн. (двiстiвiсiмдесятшiстьмiльйонiвдвiс
тi тисяч гривень 00 копiйок);
- укладання договорiв на надання послуг з розподiлу природного газу
граничною сукупною вартiстю 863 200 000,00 грн. (вiсiмсотшiстдесят три
мiльйонидвiстi тисяч гривень 00 копiйок);
- укладання договорiв на виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартiстю 64 100 000,00 грн.
(шiстдесят чотири мiльйони сто тисяч гривень 00 копiйок).
Вартiстьактивiвемiтента за даними останньої рiчноїзвiтностi - 1 435 472 тис.
грн. Спiввiдношення граничної сукупностiвартостiправочинiв до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчноїзвiтностi Товариства - 104,4743%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 148184; кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у Загальних зборах акцiонерiв - 134981; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 120332; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 14649.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правлiння 		
Ющенко Валентин Iванович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
29.03.2017
		
(дата)

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

публічне акціонерне товариство
«Хмільницька швейна фабрика «Лілея»

код ЄДРПОУ 00308637, 22000, Вінницька область, місто Хмільник,
вулиця Пушкіна 78/1, тел./факс (04338) 2-25-23, електронна поштова
адреса par@00308637.pat.ua, власний веб-сайт в мережі Інтернет www. 00308637.pat.ua
27 березня 2017 року, із переліку власників, наданого ПАТ «Національний
депозитарій України», Товариство отримало інформацію про зміну власників
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:
пакет акцій одної фізичної особи, у власності якої знаходилось 7255 шт.
простих іменних акцій, що становило 12,019% статутного капіталу Товариства, та 0% голосуючих акцій, зменшився на 7255 шт. простих іменних акцій,
що становить 12,019% статутного капіталу і став дорівнювати 0 шт. простих
іменних акцій, що становить 0% статутного капіталу Товариства;
пакет акцій другої фізичної особи, у власності якої знаходилось 40152
шт. простих іменних акцій, що становило 66,515% статутного капіталу товариства та 100% голосуючих акцій, збільшився на 7255 шт. простих іменних акцій, що становить 12,019% статутного капіталу та 0% голосуючих
акцій, і став дорівнювати 47407 шт. простих іменних акцій, що становить
78,534% статутного капіталу Товариства та 100% голосуючих акцій.
Директор Матюх А.В. пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що він несе відповідальність згідно із
законодавством

Повідомлення про загальні збори

Виконавчий орган ПАТ «Херсонмонолiтбуд» (код ЕРДПОУ
01530220, місцезнаходження: м. Херсон, вул. Домобудiвна,12) повідомляє
про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня
2017 року о 10:00 за адресою: м. Херсон, вул. Домобудiвна,12, каб.31.
Реєстрація учасників зборів відбудеться 29.04.2017 р. з 9:00 год. до 9:45 год.
за місцем проведення зборів. При собі мати паспорт, довіреним особам - паспорт та довіреність. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, 25 квітня 2017 р.
Проект порядоку денного: 1.Обрання лічильної комісії. 2. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань
порядку денного. 3. Обрання голови та секретаря зборів. 4. Затвердження
регламенту проведення зборів. 5.3віт виконавчого органу про результати
господарсько-фінансової діяльності у 2016 році.6.Основні напрямки діяльності на 2017 рік. 7.Звіт Наглядової ради про роботу в 2016 році. 8.Звіт
Ревізійної комісії про роботу в 2016 році. 9.3атвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2016 рік. 10.Визначення порядку покриття збитків за 2016 р. 11. Про зміну типу Товариства з публічного на
приватне та зміну найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Херсонмонолiтбуд» на Приватне акціонерне товариство
«Херсонмонолiтбуд». 12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначення особи,
уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.13. Прийняття попереднього рішення про вчинення значних правочинів, відповідно
до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з 9.00 до 14.00
за адресою товариства, кабінет директора. Особою, відповідальною за
порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Григор'єв Валентин Iванович. Пропозиції приймаються не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів. Довідки за тел: (0552 )39-72-34. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено проект порядку денного з
проектми рішень http://monolitstroy.pat.ua
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (період
звітн./поперед.): Усього активів 2148/2230. Основні засоби 993/1036. Довгострокові фінансові інвестиції 0/0. Запаси 62/96. Сумарна дебіторська заборгованість 3/3. Грошові кошти та їх еквіваленти 1/6. Нерозподілений
прибуток(збиток) -4281_/-4181. Власний капітал 2103/ 2203. Статутний капітал 61/61. Довгострокові зобов'язання 0/0. Поточні зобов'язання 45/27. Чистий прибуток (збиток) -100/-67. Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) 0/0. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1/1.
Повідомлення опубліковане в офіційцному виданні «Бюлетень. Відомості НКЦПФР» №60 від 29.03.02017 р.
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акціонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «ТОРІН» ,
місцезнаходження, міжмісь20043336, Проспект 40-річчя жовтня,
кий код та телефон емітента
буд. 46-А, м.Київ, 03039,
(044) 259-85-09
2. Дата розкриття повного
24.03.2017
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки
http://torin.pat.ua/admin/emitents/reports/year
в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816,
(044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента:

товариство

«Завод

Публічне акціонерне
молочної кислоти»;

00382119; вул. Фрунзе 53, м. Київ, Подільський, Київська область, 04080;
044 417 37 46
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 24.03.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://zmk.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Малтіком», 30777206
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 15.04.2016 року. Кворум зборів: 99,88% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
2. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу.
3. Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2015 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2015 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2015 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2015 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік, результатів діяльності Товариства за 2015 рік, балансу, звіту про фінансові результати та
інших форм річної звітності за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку (збитку) за 2015 рік, затвердження розміру дивідендів за 2015 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2015 рік.
8. Про внесення змін до Статуту шляхом затвердження нової редакції
Статуту Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Наглядової ради Товариства.
10. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів
(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Правління.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Ревізійної комісії Товариства.
15. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків, вартості активів
ПАТ «Завод молочної кислоти» за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які можуть вчинятися ПАТ «Завод молочної кислоти» у
період з 15 квітня 2016 року по 15 квітня 2017 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів ПАТ «Завод молочної
кислоти» за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які
можуть вчинятися ПАТ «Завод молочної кислоти» у період з 15 квітня 2016
року по 15 квітня 2017 року (включно), із зазначенням характеру правочинів
та їх граничної сукупної вартості.
Результати розгляду питань порядку денного: всі питання розглянуто по
ним прийнято рішення.
6. Інформація про дивіденди.
Дивіденди за результатами діяльності Товариства в 2015-2016 році не
нараховувались та не виплачувались.
ІІ. Основні показники
фінансово-господарської діяльності емітента
Період
попереНайменування показника
звітний
дній
Усього активів
31665
4862
Основні засоби (за залишковою вартістю)
987
1108
Довгострокові фінансові інвестиції
1
1
Запаси
155
211
Сумарна дебіторська заборгованість
6025
2645
Грошові кошти та їх еквіваленти
31
50
Власний капітал
165
780
Статутний капітал
220
220
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-419
196
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
31500
4082
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
20353000 2035300
загальна номінальна
0
0
Цінні папери власних
вартість
випусків, викуплені
у відсотках від
0
0
протягом звітного
статутного капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

Публічне акціонерне товариство «Галантерея»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство «Галантерея»; 01552517; Куренівська, 27, м. Київ, Оболонський, 04073; 044
419 68 53
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 24.03.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://galantereya.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська фірма «БІнА», 23285643
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 29.02.2016 року. Кворум зборів: 55,07% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Галантерея»;
2. Звіт Голови правління про результати роботи акціонерного товариства за 2015 рік;
3. Затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «Галантерея» за 2015 рік.
4. Затвердження річного звіту та баланс Товариства за результатами
фінансового 2015 року;
5. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «Галантерея» за 2015
рік та прийняття рішення про виплату дивідендів.
6. Про припинення повноважень членів наглядової ради.
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7. Обрання членів наглядової ради.
8. Про припинення повноважень Голови правління.
9. Обрання Голови Правління.
Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного розглянуті по ним прийнято рішення.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 27.04.2016 року.
Кворум зборів: 97,73% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що
розглядалися на загальних зборах:
1. Прийняття рішення про зміну видів економічної діяльності ПАТ «Галантерея» згідно КВЕД-2010 та внесення змін до інформації про ПАТ «Галантерея» (код ЄДРПОУ 0155217) а Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також в
даних органів статистики та інших державних органів.
Результати розгляду питань порядку денного: питання розглянуто по
ньому прийнято рішення.
6. Інформація про дивіденди
За результатами
За результатами звітного
періоду, що передував
періоду
звітному
за
за
за привілейоза
привілейопростими
ваними
простими
ваними
акціями
акціями
акціями
акціями
Сума нарахованих
757188
0
849733,2
0
дивідендів, грн.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Нараховані
9
дивіденди на одну
акцію, грн.
Сума виплачених/
0
перерахованих
дивідендів, грн.
Дата складення
15.03.2016
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів
через депозитарну
систему із зазначенням сум (грн.)
перерахованих
дивідендів на
відповідну дату
20.04.2016
Дата (дати) перерахування/ відправлення
дивідендів безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум
(грн.) перерахованих/
відправлених
дивідендів на
відповідну дату

0

10,1

0

0

0

0

15.04.2015

757188

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАЛІСЬКЕ» (місцезнаходження: 07433, Київська обл., Броварський р-н, с. Заліс-

ся, вул. Центральна, буд. 20, код ЄДРПОУ: 20584434) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Товариства, які відбудуться 29 квітня 2017 р. об 11:00 годині за адресою:
07433, Київська обл., Броварський р-н, с. Залісся, вул. Центральна,
20, в адмінбудинку, кімната №1.
Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбудеться з 10:30 до 10:55 у день та за місцем проведення загальних
зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 25 квітня 2017р.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
річних загальних зборів акціонерів Товариства:
1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Розгляд звітів Голови правління Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2015-2016 рр. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звітів Голови правління.
6. Розгляд звітів Ревізора Товариства за 2015-2016 рр. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звітів та затвердження висновків Ревізора.
7. Затвердження річних звітів Товариства за 2015-2016 рр.
8. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 рр..
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на
2017 рік.
10. Про реорганізацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАЛІСЬКЕ» шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.
11. Про порядок та строки для прийняття претензій кредиторів.
12. Про затвердження найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАЛІСЬКЕ», що створюється внаслідок реорганізації.
13. Про припинення повноважень Голови правління Товариства.
14. Про призначення комісії з припинення (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАЛІСЬКЕ».
15. Про затвердження порядку скасування реєстрації випуску акцій і
анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
16. Про порядок та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЗАЛІСЬКЕ» на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, що створюється внаслідок реорга-

Опис
Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: 29.02.2016 р.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів:
15.03.2016 р.
Дата початку виплати дивідендів: 20.04.2016 р.
Розмір виплати дивідендів: 757188 грн.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звіт- поперений
дній
Усього активів
34298 33955
Основні засоби (за залишковою вартістю)
3174
2991
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
177
161
Сумарна дебіторська заборгованість
688
573
Грошові кошти та їх еквіваленти
654
729
Власний капітал
33239 33231
Статутний капітал
63
63
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1054
952
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
172
18
Поточні зобов'язання і забезпечення
887
706
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
9,96
8,99
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
9,96
8,99
акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
84132 84132
Цінні папери власних випусків, загальна номінальна
0
0
викуплені протягом звітного
вартість
у відсотках від
0
0
періоду
статутного капіталу

нізації.
17. Про порядок і умови здійснення перетворення.
18. Про затвердження плану перетворення.
Для участі у загальних зборах необхідно надати:
 для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
 для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу
(паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, засвідчених належним чином.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
http://20584434.infosite.com.ua/
До дати проведення річних загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 07433, Київська обл., Броварський р-н, с. Залісся, вул. Центральна, 20,
в адмінбудинку, кімната №1, по вівторкам і четвергам з 10:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00), а в день проведення загальних зборів – також у
місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Голубничий
Олександр Данилович.
Довідки за телефоном: (050) 384-90-08.
Основні показники
фінансово-господарської дiяльностi підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
1177,9
2017,2
Основні засоби ( балансова вартість)
978,9
1176,9
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
41,2
41,2
Сумарна дебіторська заборгованість
148,5
10,8
Грошові кошти та їх еквіваленти
9,3
5,6
Витрати майбутніх періодів
710,4
Інші оборотні активи
72,3
Нерозподілений прибуток
-2551,5
-2343,1
Власний капітал
993,7
1202,1
Статутний капітал
3545,2
3545,2
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
184,2
815,1
Чистий прибуток (збиток)
-2551,5
-2343,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)
14180704 14180704
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
2
2
(осіб)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Завод
«Нева» повідомляє, що 28 квітня 2017 року об 11.00 год. будуть про-

ведені загальні збори акціонерів ПАТ «Завод «Нева» за адресою: 29025,
м. Хмельницький, вул. Курчатова, 6, офіс №1.
Реєстрація учасників зборів – з 10.00 до 11.00 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 год. 00 хв. 24 квітня 2016 року.
ПРОЕКТИ ПОРЯДОКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення
їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів,
затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
4. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на
2017 рік.
6. Звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у
2016 році
7. Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності
Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Про зміну типу товариства з публічного акціонерного товариства на
приватне акціонерне товариство та зміну найменування.
11. Про внесення змін до Статуту товариства (шляхом затвердження
його нової редакції) задля приведення його у відповідність нормам Закону
України «Про акціонерні товариства».
12. Про затвердження внутрішніх положень товариства відповідно до
вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів
наглядової ради товариства.
14. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільноправових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,
які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати
прийняття такого рішення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
4680
4807
Основні засоби
3748
3792

Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

223
454

491
468

246
1229
4367
324
313
50
432140
-

51
1179
4479
324
328
26
432140
-

-

-

33

32

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів,
подаються у відповідності з законодавством України.
З проектами рішень можна ознайомитись на сайті підприємства –
http://zavodneva.prom.ua
До уваги акціонерів!
З метою збереження прав на цінні папери, ПАТ «Завод «Нева»
звертається до акціонерів, які не уклали договір про обслуговування
рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, а також до спадкоємців/правонаступників акціонерів, які не вчинили дій щодо успадкування цінних паперів,з рекомендацією у найближчий час вчинити всі
необхідні дії з виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України».
Для участі у загальних зборах акціонерів акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (посвідчена реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку) та документ, що посвідчує особу (паспорт). Відсутність
таких документів є підставою для відмови акціонеру (його представнику) в
реєстрації.
З матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в
день проведення зборів в місці їх проведення, а також у робочі дні з
10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за
адресою: 29025, м. Хмельницький, вул. Курчатова, 6, звернувшись із
письмовою заявою, складеною відповідно до чинного законодавства
України.
Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами – корпоративний
секретар, помічник керівника Микуляк А.М. Довідки за тел. 0382-55-04-23.
Голова наглядової ради ПАТ «Завод «Нева» М.М. Рогальський

Приватне акцiонерне товариство
«Бердичiвське пiдприємство обчислювальної технiки та iнформатики»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік емітентів, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили
приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство
«Бердичiвське пiдприємство обчислювальної технiки та iнформатики», код за

ЄДРПОУ 13553812, місцезнаходження 13303, Житомирська обл., м. Бердичiв,
вул. Ватутiна, буд.10-А, міжміський код та телефон емітента 04143 40884.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 27.03.2017 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію www.bpoty.berdychiv.in.ua.
Директор ______________ Котов В.В.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬмісцезнаходження, міжміський код та телефон емітента НО - ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС», 24925429,
Володимирська, 12, м. Київ, Шевченківський, 01001, (044)506-20-09
2. Дата розкриття повного
28.04.2017
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://www.global-estates.kiev.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження, міжміський
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «КОБОС»,

32470815, Володимирська, 12, офіс
703, м. Київ, Шевченківський, 01001,
Україна, (044) 506 20 13
28.04.2017

2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки
http://www.kobos.kiev.ua
в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
Основні відомості про емітента

Повне найменування – Приватне акцiонерне товариство «Завод «Унiверсал-А»; Код за ЄДРПОУ – 21608415;
Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; Міжміський код
та телефон – (044)484-66-41; Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 24.03.17р.; Адреса
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію –
http://universal-a.kiev.ua; Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми,
якою проведений аудит фінансової звітності – Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕНТАМС АУДИТ» (40182892). Чергові загальні збори проведені 15.04.16р. Перелік питань: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту директора за 2015 рiк. 3.Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2015 рiк. 4.Прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту ревiзора за 2015 рiк. 5.Затвердження рiчного
звiту за 2015 рiк. 6.Розподiл прибутку i збиткiв за 2015 рiк. 7.Припинення повноважень ревiзора. 8.Обрання ревiзора. 9.Затвердження умов цивiльноправового договору, що укладатиметься з ревiзором, встановлення розмiру
його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) з ревiзором. 10.Припинення повноважень членiв наглядової ради. 11.Обрання членiв наглядової ради. 12.Затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 13.Попереднє схвалення
значних правочинiв. Всi питання порядку денного було розглянуто. Всі звiти
затвердженi. Прийнято рiшення про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв.
Обрано нових членiв наглядової ради та ревізора, затверджено умови
договорiв з ними, обрано особу уповноважену на пiдписання таких договорiв.
Попередньо схвалено вчинення значних правочинiв. Осіб, що подавали
пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.
Інформація про дивіденди
За результатами
За результатами
звітного періоду
періоду, що
передував звітному
за
за привіза
за
прости- лейова- простими привілейоми
ними
акціями
ваними
акціями акціями
акціями
Сума нарахованих дивідендів,
91520
грн.
Нараховані дивіденди на одну
0,104
акцію, грн.
ІНФОРМАЦІЯ в повідомленні про проведення загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ГРАНД-ПОЛІС» (Код ЄДРПОУ 32909477)

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 28 квітня 2017 року
об 11:00 годині за адресою: Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного
ополчення, буд. 1 у приміщенні Товариства.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: початок реєстрації – о 10:15 годині, закінчення реєстрації – о 10:45
годині.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 25 квітня 2017 року за три робочих
дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством
про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного
акціонера.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком
денним:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2016 рік.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2016 р.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та звіту
ревізора.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, за якими ринкова вартість
майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
товариства.
9. Інше.

Сума виплачених/перерахованих
86000
дивідендів, грн.*
Дата складення переліку осіб, які
10.06.16
мають право на отримання
дивідендів
Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну
систему із зазначенням сум
(грн.) перерахованих дивідендів
на відповідну дату**
Дата (дати) перерахування/від22.06.16/
правлення дивідендів безпосеред86000
ньо акціонерам із зазначенням сум
(грн.) перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату**
Опис
На момент складання рiчної звiтностi
рiшення про виплату дивiдендiв за результатами звiтного перiоду не приймалось.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
1926
1921
Основні засоби (за залишковою вартістю)
119
141
Довгострокові фінансові інвестиції
50
50
Запаси
537
514
Сумарна дебіторська заборгованість
1116
1017
Грошові кошти та їх еквіваленти
95
182
Власний капітал
897
874
Статутний капітал
220
220
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
576
553
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
--Поточні зобов'язання і забеспечення
1029
1047
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0.1307
0.1375
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.1307
0.1375
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
880000
880000
Цінні папери власних
загальна номінальна
--випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
--протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
--паперів власних випусків протягом періоду

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов`язаними з порядком денним, за адресою: 03151, м. Київ,
вул. Народного ополчення, буд. 1, з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 18-00.
Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Закревська Юлія Юріївна. Телефон для довідок: (044) 332-04-79.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
18873
18986
Основні засоби
2
2
Довгострокові фінансові інвестиції
18664
18664
Запаси
5
4
Сумарна дебіторська заборгованість
204
299
Грошові кошти та їх еквіваленти
3
17
Нерозподілений прибуток
(8268)
(8183)
Власний капітал
18873
18958
Статутний капітал
16078
16078
Довгострокові зобов'язання
4
Поточні зобов'язання
24
Чистий прибуток (збиток)
(85)
97
Середньорічна кількість акцій (шт.)
44660
44660
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
3
3

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№60, 29 березня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САТІС»

(місцезнаходження: 03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 22)
повідомляє, що чергові загальні збори учасників Товариства відбудуться
28 квітня 2017 року о 10:00 за адресою: 03028, м. Київ, вул. СаперноСлобідська, 22, оф. 4.
Реєстрація акціонерів буде проводитись з 09:00 до 10:00.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 квітня 2017 року.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
4. Звіт Ревізора, звіт виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку за 2016 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року.
Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 22, оф. 4) у робочі дні (з
понеділка по п’ятницю) з 09.00 год. до 17.00 год. Особа відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з документами – фінансовий директор
Яхниця Олександр Ігорович.

ПрАТ «Білоцерківське птахопідприємство»

повідомляє про те, що проведення чергових річних загальних зборів акціонерів відбудеться 29 квітня 2017 року о 10.00 за адресою: 09175, Київська область с. Мала Вільшанка, вул. Перемоги, 30.
Порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря загальних
зборів акціонерів. Затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Білоцерківське птахопідприємство» за 2016 рік.
3. Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської
діяльності підприємства за 2016 рік.
4. Звіт Наглядової ради.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу товариства за
2016 рік.
6. Затвердження та розподіл прибутку за 2016 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним товариством на протязі 2017 року.
Реєстрація акціонерів проводиться з 08.30 до 09.30 за місцем проведення зборів на підставі документу, що посвідчує особу, та доручення
оформленого згідно з чинним законодавством для представників акціонерів.
Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: адреса
09175, Київська область, Білоцерківський район, с. Мала Вільшанка вул.
Перемоги, 30 у робочі дні (пн. - пт.), з 08.00 до 12.00 години.
Тел. для довідок: (068) 7766595.
Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається відповідно до чинного законодавства.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2016 рік (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів (баланс)
5319
7871
Основні засоби
2156
2210
Довгострокові фінансові інвестиції
2
2
Запаси,біологічні активи
2729
5231
Сумарна дебіторська заборгованість
359
355
Грошові кошти та їх еквіваленти
73
73
Нерозподілений прибуток
242
240
Статутний капітал
195
195
Довгострокові зобов’язання
2557
Поточні зобов’язання
208
209.7
Чистий збиток (прибуток)
1.5
0,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)
19463
19463
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
3
3
(осіб)

92

Всім акціонерам мати при собі паспорт, а уповноваженим особам, крім
паспорту довіреність. Довідки за телефоном: (044) 502-10-38.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
27751,9
39810,7
Основні засоби
6944,8
8500,5
Довгострокові фінансові інвестиції
7046
12281,0
Запаси
23,8
37,8
Сумарна дебіторська заборгованість
2699,6
3498,4
Грошові кошти та їх еквіваленти
4034,4
2440,0
Нерозподілений прибуток
1795,4
10654,7
Власний капітал
24899
33758,3
Статутний капітал
16524,4
16524,4
Довгострокові зобов'язання
1856,7
1519,4
Поточні зобов'язання
996,2
4533,1
Чистий прибуток (збиток)
- 8421,9
196,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
17
21
Генеральний директорПрАТ «СК «САТІС» І.О. Яхниця

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
«БОРТНИЦЬКЕ
ВИРОБНИЧОПIДПРИЄМСТВО «АГРОСЕРВIС»;

міжміський код та телефон емітента:

ТОВАРИСТВО
ТРАНСПОРТНЕ

05409292; м. Київ, Дарницький, 02088, м. Київ, вул. Промислова, 2;
(044) 280-29-26.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 24.03.2017 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://agroservice.zvitat.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Шайдабеков Мiдєтбег Магомедович, 2280014251.
5. Інформація про загальні збори (розділ з аповнюється у випадку,
якщо емітент - акціонерне товариство): Не скликались.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось.
II. Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Період
звітНайменування показника
попередній
ний
Усього активів
2471
2485
Основні засоби (за залишковою вартістю)
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
2332
2332
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
0
0
Грошові кошти та їх еквіваленти
0
0
Власний капітал
-5395
-5374
Статутний капітал
13
13
Нерозподілений прибуток (непокритий
-7740
-7719
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
7866
7859
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-8.32
-9.9
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-8.32
-9.9
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
2525
2525
Цінні папери власних
загальна номінальвипусків, викуплені протягом на вартість
у відсотках від
звітного періоду
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених
0
0
на викуп цінних паперів власних випусків протягом
періоду
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

1) Приватне акціонерне товариство «Газтранзит» з іноземними інвестиціями» (місцез-

находження: Україна, м. Київ, вул. Артема 26-В, код за ЄДРПОУ:
25273549) (надалі – «АТ «Газтранзит») повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Газтранзит», які відбудуться
28 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Артема, 26-В, к. 101.
2) Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у Загальних зборах відбудеться з
09 год. 30 хв. до 10 год. 00 хв., у день та за місцем проведення Загальних зборів.
3) Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів АТ «Газтранзит» - 24 квітня 2017 р.
4) Перелік питань, включених до порядку денного:
I. Обрання Лічильної комісії; затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування; обрання Голови та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів АТ «Газтранзит».
II. Затвердження річного звіту АТ «Газтранзит» за 2016 рік та фінансової
звітності станом на 31 грудня 2016 року.
III. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки
фінансово-господарської діяльності АТ «Газтранзит» за результатами 2016
року.
IV. Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії АТ «Газтранзит».
V. Затвердження порядку розподілу прибутку АТ «Газтранзит» за
2016 рік.
VI. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансовогосподарської діяльності АТ «Газтранзит» в 2016 році.
VII. Припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Газтранзит».
VIII. Обрання членів Наглядової ради АТ «Газтранзит» та затвердження
умов цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради АТ «Газтранзит», встановлення розміру їх винагороди.
IX. Обрання членів Правління АТ «Газтранзит».
X. Обрання Ревізійної комісії АТ «Газтранзит».
5) Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів

до дати проведення Загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за місцезнаходженням АТ «Газтранзит» за
адресою: м. Київ, вул. Артема, 26-В, к. 101, по вівторках і четвергах з 10
год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., а в день проведення Загальних зборів – також
за місцем їх проведення. Посадова особа АТ «Газтранзит», відповідальна
за ознайомлення акціонерів з документами - Корпоративний секретар Маковський Віктор Анатолійович, тел.: 044 490-50-40.
Документи, відповідно до переліку, який додається, також надсилаються акціонерам засобами факсимільного зв’язку та/або електронною поштою.
5) Адреса власного веб-сайту: www.gastransit.com.ua
6) Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
1 632 416 1 775 012
Основні засоби
394 741
423 505
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
1 803
913
Сумарна дебіторська
61 110
151 974
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
1 163 578 1 186 163
Нерозподілений прибуток
1 432 239 1 505 648
Власний капітал
1 571 712 1 645 121
Статутний капітал
82 800
82 800
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
60 704
129 891
Чистий прибуток (збиток)
232 295
611 407
Середньорічна кількість акцій (шт.)
41 400
41 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом пері0
0
оду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
65
75
(осіб)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління АТ «Газтранзит»
М.П. Лінчевський

Приватне акціонерне товариство
«Південне управління механізації»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Південне управління механізації»
2. Код за ЄДРПОУ: 01388265
3. Місцезнаходження: 03126, м. Київ, вул. Качалова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 497-10-11
5. Електронна поштова адреса: pat_pum@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://pym.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Емітент повідомляє, що рішенням чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ПУМ» від 16.03.2017 р. (протокол № 31) прийняте рішення: Попере-

дньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом
року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, з їх
граничною сукупною вартістю до 20 000 000,00 (двадцяти мільйонів) гривень.
Повноваження з визначення конкретних строків, термінів, умов виконання вищевказаних договорів надати Наглядовій раді товариства. Вартість активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 13 435 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 149%. Загальна кількість голосуючих акцій: 17 802 413 шт., кількість голосуючих акцій,
що зареєстровані для участі у зборах 17 352 671 шт., «за» прийняття цього
рішення проголосували 17 352 671 голосуючих акцій, проти – немає.
ІІІ. Підпис
Голова правління Герасименко Лариса Леонідівна підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона
несе відповідальність згідно із законодавством.

Приватне акціонерне товариство
«Південне управління механізації»
Повідомлення
про виникнення особливої
інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Південне управління механізації»
2. Код за ЄДРПОУ: 01388265
3. Місцезнаходження: 03126, м. Київ, вул. Качалова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444971011 0444971011
5. Електронна поштова адреса: pat_pum@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://pym.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного
товариства

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення: 16.03.2017 р. Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: загальні збори
акціонерів. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей
про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 20.03.2017 р. Повне найменування Товариства до зміни: Публічне акціонерне товариство «Південне управління механізації». Повне
найменування Товариства після зміни: Приватне акціонерне товариство «Південне управління механізації».
ІІІ. Підпис
Голова правління Герасименко Лариса Леонідівна підтверджує
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що
вона несе відповідальність згідно із законодавством.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№60, 29 березня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Страхова компанія «ІнтерГарант»

(місцезнаходження: 04053, Україна, м. Київ, вул. Кудрявська, 13-19,
оф. 3) (далі — Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних
зборів акціонерів Товариства (далі — Збори), які відбудуться 28 квітня
2017 року о 12:00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04053,
Україна, м. Київ, вул. Кудрявська, 13-19, оф. 3, каб. 19.
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах здійснюватиметься з 10:15
до 11:45 за місцем проведення Зборів. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24.00
годину 24 квітня 2017 року.
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного
законодавства.
На голосування у Зборах, згідно з порядком денним, затвердженим
Наглядовою радою Товариства, виносяться наступні питання:
1. Про обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту роботи
Загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів
ПрAT «СК «ІнтерГарант».
3. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства та про корпоративне управління за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Розгляд висновку незалежного аудитора та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
6. Затвердження звітності Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Попереднє схвалення значного правочину.
11. Про прийняття рішення про звернення до Нацкомфінпослуг щодо
анулювання ліцензії ПрAT «СК «ІнтерГарант» на здійснення страхової діяльності.
12. Про припинення ПРАТ «СК ІнтерГарант» шляхом перетворення у
товариство з обмеженою відповідальністю.
13. Про затвердження Плану перетворення та пояснень до плану перетворення.
14. Про порядок та умови здійснення перетворення ПрAT «СК «ІнтерГарант».
15. Про порядок обміну акцій ПрAT «СК «ІнтерГарант» на частки
товариства-правонаступника.
16. Про призначення комісії з припинення ПрAT «СК «ІнтерГарант» та
визначення порядку та строку заявлення кредиторами своїх вимог.
З документами щодо питань порядку денного Зборів, що відбудуться
28 квітня 2017 року о 12:00, до їх проведення можливо ознайомитися за
місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час в кімнаті №9, а
в день проведення Зборів — також у місці їх проведення. Відповідальною
за порядок ознайомлення акціонерів з документами особою є Севериненко Олена Геннадіївна, контактний телефон: (044) 238-64-05, www.
intergarant.com.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
8017
7961
Основні засоби
1266
1364
Довгострокові фінансові інвестиції
1330
2332
Запаси
61
53
Сумарна дебіторська заборгованість
3915
2748
Грошові кошти та їх еквіваленти
371
288
Нерозподільний прибуток
-3236
-3221
Власний капітал
7683
7698
Статутний капітал
7500
7500
Довгострокові зобов’язання
188
224
Поточні зобов’язання
146
39
Чистий прибуток (збиток)
-15
-2
Середньорічна кількість акцій (шт.)
7500
7500
Кількість власних акцій викуплених, викуплених
0
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
15
15
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ПрАТ «Укртранслізинг»

(далі – Товариство)
було повідомлено про скликання річних Загальних зборів акціонерів.
Річні Загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2017 року о
10:00 за адресою ПрАТ «Укртранслізинг»: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32-г, офіс 8.
Реєстрація акціонерів почнеться о 09:30 і закінчиться о 09:50.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах буде
сформовано станом на 24 год. 14 квітня 2017 р. Публічним акціонерним
товариством «Національний депозитарій України».
Товариством від акціонера ПАТ «Укрзалізниця» отримано пропозиції від
15.03.2017 р. №Ц-1/2-23/1075-17 (вх. ПрАТ «Укртранслізинг» від 16.03.2017 р.
№126) до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства з
проектами рішень, у зв’язку з чим Наглядовою радою Товариства затверджено наступний проект порядку денного Загальних зборів Товариства.
Проект порядку денного річних Загальних зборів:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.
3. Про обрання секретаря Загальних зборів Товариства.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
Товариства за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу
Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії
Товариства за 2016 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.
10. Про визначення розміру дивідендів та порядок їх виплати.
11. Про уповноваження особи на здійснення персональних повідомлень акціонерів про прийняті Загальними зборами Товариства рішення.
12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами
Ревізійної комісії Товариства та уповноваження особи на їх підписання.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою
www.utl.com.ua.
Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32-г, офіс 8. В день проведення річних Загальних
зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПрАТ «Укртранслізинг», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –
Генеральний директор Товариства Татарець Петро Васильович.
Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер
або його уповноважений представник за відповідною довіреністю має
звернутися за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32-г, офіс 8,
із письмовою заявою на ім’я Товариства.
Для участі у Загальних зборах кожному акціонеру треба мати при собі
документи, що посвідчують його особу. Представникам акціонерів треба
також мати при собі документ, що підтверджує його повноваження.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
2 587 643
2 551 789
Основні засоби
874 841
609 529
Довгострокові фінансові інвестиції
39
39
Запаси
992
36
Сумарна дебіторська заборгованість
1 579 773
1 851 404
Грошові кошти та їх еквіваленти
43 935
38 514
Нерозподілений прибуток
(177 810)
(177 993)
Власний капітал
1 596 875
1 377 122
Статутний капітал
1 321 601
1 321 601
Довгострокові зобов'язання
253 704
447 182
Поточні зобов'язання
736 175
726 963
Чистий прибуток (збиток)
(25 329)
(21 256)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
13 216 010 13 216 010
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
22
14
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Відомості НКЦПФР» №60 (2565) від 29.03.2017 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Наглядової ради
Ю.Ю. Марковцев
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУПУТНИК», ЄДРПОУ 14312944
місцезнаходження: 69076, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9

Повідомляє, що 28 квітня 2017 року о 10-00 годині за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9, кімната для зібрань у відділі кадрів, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів. Реєстрація акціонерів для
участі у загальних зборах відбудеться з 9-30 до 9-55. Місце реєстрації учасників: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9, прохідна, кім.1.Перелік акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах буде складений на
24.04.2017р. станом на 24.00. Початок проведення Загальних Зборів о
10-00 годині.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний):
1. Обрання робочих органів Загальних зборів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності
Товариства у 2016 році.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Схвалення правочинів які вчинялись Товариством.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.
Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі
та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Керівники акціонерів – юридичних осіб повинні
пред’явити службове посвідчення або копію наказу (рішення) про призначення на посаду, засвідчену печаткою підприємства та паспорт.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів
до дати проведення Загальних Зборів, Товариство надає акціонерам
(представникам акціонерів) право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного у приміщенні
ПрАТ «Супутник» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9, прохідна,
кім.1 з 9-00 до 15-30 в будні дні. В день проведення Загальних Зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення За-

гальних Зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства - Шевченко Олександр Миколайович, Телефон для довідок (061) 216-02-57.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Період
Найме нування показника
поперезвітний
дній
Усього активів
17618,4
7187,7
Основні засоби
1030,7
3168,3
Довгострокові фінансові інвестиції
8280,7
Запаси
1596,1
1603,2
Сумарна дебіторська заборгованість
6709,6
2414,5
Грошові кошти та їх еквіваленти
0,4
0,8
Нерозподілений прибуток
(6644,2)
(8046,3)
Власний капітал
(538,3)
(863,8)
Статутний капітал
5501,0
5501,0
Довгострокові зобов'язання
6338,2
7922,7
Поточні зобов'язання
10741,9
128,8
Чистий прибуток (збиток)
1402,1
396,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)
22004000 22004000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
1
1
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень:
suputnik.pat.ua
Додаток: проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного.
Генеральний директор
О.М. Шевченко

Публічне акціонерне товариство «Звенигородкаагрохім»
Публічне акціонерне товариство «Звенигородкаагрохім» повідомляє,
що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 29 квітня 2017 року за
місцезнаходженням Товариства: 20200, Черкаська обл., Звенигородський р-н, м.Звенигородка, вул. К. Маркса, 26, актова зала.
Реєстрація акціонерів: 29 квітня 2017 р. з 12-00 год. до 12-45 год.
Початок зборів: 29 квітня 2017 р. о 13-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –25.04.2017 р.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.
2.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
3.Звіт директора про результати фінансово - господарської діяльності
Товариства за
2016 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на
2017 рік та їх затвердження.
4.Звіт наглядової ради про роботу за 2016 р. та його затвердження.
5.Звіт ревізійної комісії. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2016 р.
6.Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 р.
7.Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства.
8.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.
9.Внесення змін до «Положення про Загальні збори», «Положення про
Наглядову раду», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про Виконавчий орган» Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
10.Вибори Наглядової ради Товариства.
11.Вибори Ревізійної комісії Товариства.
12.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Основні показники
фінансово – господарської діяльності
Найменування показників (тис.грн.)
Період
звітний
попередній
Усього активів
8477
8489
Основні засоби
8110
8124

Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов`язання
Поточні зобов`язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт)
Загальна сума коштів витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

0
0
302
302
65
63
0
0
2
52
7003
7053
4000
4000
15
15
1459
1421
- 50
- 61
16 000000 16 000000
0
0
0

0

8

9

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для
представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних зборах та на голосування, оформлене згідно з чинним законодавством України.
Відповідно Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м.Звенигородка, вул. К. Маркса, 26, приймальня директора, в робочі дні з 9-00 до
12-00 години. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з
документами – директор Ніценко М.М. Також за цією адресою акціонери
Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів, щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за
сім днів.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: em05491511.ab.ck.ua
Наглядова рада ПАТ «Звенигородкаагрохім»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство «Свiт друку»
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
«Свiт друку»
2. Код за ЄДРПОУ
22363246
3. Місцезнаходження
79008, м. Львiв, вул. Винниченка,
30
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 294-91-16 (032) 294-91-16
5. Електронна поштова адреса
svdruku@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://svitdruku.wix.com/package
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПрАТ «Свiт друку» (протокол № 4/17 вiд 24 березня
2017 р.) було прийнято рiшення про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з
моменту прийняття цього рiшення:
надати згоду на укладення протягом не бiльш як одного року з дати
прийняття цього рiшення Товариством правочинiв, ринкова вартiсть майна
або послуг, що є їх предметом, становитиме суму вiд 12,39 тис грн.. до

30,98 тис. грн., що складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, без попереднього схвалення укладення зазначених правочинiв Наглядовою радою Товариства.
Такi правочини можуть стосуватись усiєї дiяльностi Товариства – з усiх питань, пов‘язаних з господарською дiяльнiстю (в тому числi надання та отримання послуг, замовлення та виконання робiт, купiвля товарiв, отримання
кредитiв тощо), гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати 2 000 000,00 грн. (два мiльйони гривень 00 коп.).
Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -123,90 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -1614,21 %
Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради -- 3
Кiлькiсть членiв Наглядової ради, присутнiх на засiданнi Наглядової
ради -- 3
Кiлькiсть членiв Наглядової ради, що проголосували «за» -- 3
Кiлькiсть членiв Наглядової ради, що проголосували «проти» – 0III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування
Чеславський Андрiй
посади
Леонiдович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
24.03.2017
(дата)

Приватне акцiонерне товариство «Свiт друку»

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
«Свiт друку»
2. Код за ЄДРПОУ
22363246
3. Місцезнаходження
79008, м. Львiв, вул. Винниченка, 30
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 294-91-16 (032) 294-91-16
5. Електронна поштова адреса
svdruku@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- http://svitdruku.wix.com/package
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Свiт друку» (протокол № 1 вiд 23 березня
2017 року) у зв’язку з припиненням повноважень Генерального директора
товариства (закiнченням строку, на який було обрано) та обранням Генерального директора товариства вiдбудуться змiни складу посадових осiб
емiтента:
припинено повноваження Генерального директора Чеславського Андрiя
Леонiдовича, паспорт серiї КВ № 475510, виданий Личакiвським РВ УМВС
України у Львiвськiй областi 08.08.2000 р., який володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 17,12 %. Обiймав посаду Генерального директора ПрАТ «Свiт друку». Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Свiт друку » (протокол № 1 вiд 23 березня 2017
року) у зв’язку з припиненням повноважень Генерального директора товариства (закiнченням строку, на який було обрано) та обранням Генерального директора товариства на строк 1 рiк вiдбудуться змiни складу посадових
осiб емiтента:
обрано Генеральним директором Чеславського Андрiя Леонiдовича, паспорт серiї КВ № 475510, виданий Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй
областi 08.08.2000 р., який володiє часткою в статутному капiталi емiтента у
розмiрi 17,12 %. Обiймав посаду Генерального директора ПрАТ «Свiт друку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Свiт друку» (протокол № 1 вiд 23 березня 2017

року) у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної
комiсiї товариства (закiнченням строку, на який було обрано) вiдбудуться
змiни складу посадових осiб емiтента:
припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Лозицької Наталiї
Миколаївни, паспорт серiї КА № 615044, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС
України у Львiвськiй областi 21.10.1997 р., яка володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 8,63 %. Обiймає посаду члена правлiння
ПрАТ «Гал-ЕКСПО». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На посаду Голови Ревiзiйної комiсiї нiкого не обрано.
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Свiт друку» (протокол № 1 вiд 23 березня 2017
року) у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної
комiсiї товариства (закiнченням строку, на який було обрано) вiдбудуться
змiни складу посадових осiб емiтента:
припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Колiсника Iгора Степановича, паспорт серiї КА № 407625, виданий Шевченкiвським РВ ЛМУ
УМВС України у Львiвськiй областi 01.04.1997 р., який володiє часткою в
статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,54 %. Обiймає посаду голови
ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Гал-ЕКСПО». Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
На посаду Члена Ревiзiйної комiсiї нiкого не обрано.
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Свiт друку» (протокол № 1 вiд 23 березня 2017
року) у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної
комiсiї товариства (закiнченням строку, на який було обрано) вiдбудуться
змiни складу посадових осiб емiтента:
припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Кормакової Ольги
Iларiонiвни, паспорт серiї КА № 707544, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС
України у Львiвськiй областi 09.12.1997 р., яка володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 5,85 %. Обiймала посаду члена ревiзiйної
комiсiї ПрАТ «Свiт друку». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
На посаду Члена Ревiзiйної комiсiї нiкого не обрано.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Чеславський Андрiй Леонiдович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
23.03.2017
(дата)
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Приватне акцiонерне товариство «Свiт друку»
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
«Свiт друку»
2. Код за ЄДРПОУ
22363246
3. Місцезнаходження
79008, м. Львiв,
вул. Винниченка, 30
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 294-91-16 (032) 294-91-16
5. Електронна поштова адреса
svdruku@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://svitdruku.wix.com/package
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Свiт друку» (протокол № 1 вiд 23 березня 2017 року) було прийнято рiшення про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв,
якi можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття
цього рiшення:
надати згоду на укладення протягом не бiльш як одного року з дати
прийняття цього рiшення Товариством правочинiв, ринкова вартiсть майна

або послуг, що є їх предметом, становитиме суму бiльшу 30,98 тис. грн., що
складає бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства, за умови схвалення укладення зазначених
правочинiв Наглядовою радою Товариства. Такi правочини можуть стосуватись усiєї дiяльностi Товариства – виставкової дiяльностi та усiх iнших питань, пов‘язаних з господарською дiяльнiстю (в тому числi надання та отримання послуг, замовлення та виконання робiт, купiвля товарiв, отримання
кредитiв тощо), гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати 2 500 000,00 грн. (два мiльйони п‘ятсот тисяч гривень 00 коп.).
Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
вьавш – 123,90 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi –
2017,76 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй– 6 500
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних
зборах – 6 441
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» – 6 441
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» – 0
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Чеславський Андрiй Леонiдович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
23.03.2017
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
ɑȿɊɇȱȼȿɐɖɄȺɎȺȻɊɂɄȺȼȿɊɏɇɖɈȽɈɌɊɂɄɈɌȺɀɍ
©ȼȱɄɌɈɊȱəª

ɫɬɜɚɡɚɪɿɤɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɤɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɪ
Ɂɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɚɪɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɡɜɿɬɭɁɜɿɬɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɪɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɉȺɌ©ȼɿɤɬɨɪɿɹªɡɚ
ɪɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɉɪɨɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜɬɚɪɨɡɩɨɞɿɥɩɪɢɛɭɬɤɿɜɡɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɪ ɪ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɤɰɿɣ ɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɪɿɨɞɭ


ɲɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɜɥɚɫɧɢɯɚɤ


ɰɿɣ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ



ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɈɫɬɚɩɟɧɤɨɌɚɪɚɫɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺȿʋɜɢɞɚɧɢɣɀɨɜ
ɬɧɟɜɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɪ ɇɟ
ɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɑɚɫɬɤɚɜɫɬɚ
ɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉɊȺɌ©ɊɆɉ©ɏɚɪɱɨɜɢɤª±ɇɚɩɪɨɬɹɡɿɨɫɬɚɧɧɿɯ
ɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɈɫɬɚɩɟɧɤɨɌȼɨɛɿɣɦɚɜɰɸɠɩɨɫɚɞɭ
 ɉɨɞɨɜɠɟɧɨɬɟɪɦɿɧɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɧɚɬɪɢɪɨɤɢɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɄɭɡɟɦɚɁɿɧɚʀɞɢȺɧɞɪɿʀɜɧɢ ɩɚɫɩɨɪɬȺȿʋɜɢɞɚɧɢɣɀɨɜɬɧɟɜɢɦɊȼ
ȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɪ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ ɑɚɫɬɤɚ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɉɊȺɌ ©ɊɆɉ ©ɏɚɪɱɨɜɢɤª ±  ɇɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ
ɪɨɤɿɜɄɭɡɟɦɚɁȺɨɛɿɣɦɚɥɚɰɸɠɩɨɫɚɞɭ
  ɉɨɞɨɜɠɟɧɨ ɬɟɪɦɿɧ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɧɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ Ɋɟɜɿɡɨɪɚ Ɉɫɬɚɩɟɧɤɨ ȱɧɧɢ
Ɉɥɟɤɫɿʀɜɧɢ ɩɚɫɩɨɪɬȺɄʋɜɢɞɚɧɢɣɀɨɜɬɧɟɜɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢ
ɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɪ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɑɚɫɬɤɚɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉɊȺɌ©ɊɆɉ©ɏɚɪɱɨɜɢɤª±
ɇɚɩɪɨɬɹɡɿɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɈɫɬɚɩɟɧɤɨȱɈɨɛɿɣɦɚɥɚɰɸɠɩɨɫɚɞɭ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪȼȼɈɫɬɚɩɟɧɤɨɪ

ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɫɤɥɢɤɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹ
ɪɨɝɨɞɡɚɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɦɑɟɪɧɿɜɰɿɜɭɥ
ɇɚɝɿɪɧɚɜɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿɲɜɟɣɧɨɝɨɰɟɯɭ ɩɨɜɟɪɯ Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
ɡɞɨɝɨɞɜɞɟɧɶɬɚɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɉɟɪɟɥɿɤɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɭɡɛɨɪɚɯɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɫɬɚɧɨɦɧɚɪɁ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɹɤɿɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɦɨɠɧɚɨɡɧɚɣɨɦɢ
ɬɢɫɶɡɚɚɞɪɟɫɨɸɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɤɚɛɿɧɟɬɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɭȾɢɪɟɤɬɨɪɚɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭ
ɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡɞɨɚɜɞɟɧɶɡɛɨɪɿɜ±ɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜ
Ⱥɞɪɟɫɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɟɛɫɚɣɬɭ ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ
ɪɿɲɟɧɶɳɨɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɩɢɬɚɧɶɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɡɝɿɞɧɨɡɩɪɨ
ɟɤɬɨɦɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨKWWSFKYDWFKYXD9LFWRU\KWPO
ɉɪɨɟɤɬɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
 ɉɪɨ ɨɛɪɚɧɧɹ ɥɿɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ  ɉɪɨ ɨɛɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɿ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©ȼɿɤɬɨɪɿɹªɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɪɨɛɨɬɢ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉɪɨɡɦɿɧɭɬɢɩɭɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɩɭ
ɛɥɿɱɧɨɝɨɧɚɩɪɢɜɚɬɧɟɁɦɿɧɚɧɚɡɜɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡ©ɉɭɛɥɿɱɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɨ ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚ ɮɚɛɪɢɤɚ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɬɪɢɤɨɬɚɠɭ ©ȼɿɤɬɨɪɿɹª ɧɚ ©ɉɪɢɜɚɬɧɟ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚɮɚɛɪɢɤɚɜɟɪɯɧɶɨɝɨɬɪɢɤɨɬɚɠɭ©ȼɿɤɬɨɪɿɹª
ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɋɬɚɬɭɬɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦɩɪɢɣɧɹɬɬɹɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰɿʀɋɬɚ
ɬɭɬɭȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯɨɫɿɛɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰɿʀɋɬɚɬɭɬɭ
ɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɨʀɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰɿʀɋɬɚɬɭɬɭɁɜɿɬȾɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɉȺɌ ©ȼɿɤɬɨɪɿɹª ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɢ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɊȿɆɈɇɌɇɈ
ɆɈɇɌȺɀɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ©ɏȺɊɑɈȼɂɄª

ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɪɢɜɚɬɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©Ɋɟ
ɦɨɧɬɧɨɦɨɧɬɚɠɧɟɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ©ɏɚɪɱɨɜɢɤª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
 Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ ɦ Ⱦɧɿɩɪɨ ɜɭɥ
Ƚɨɪɶɤɨɝɨɛɭɞ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫɬɟɥɮɚɤɫ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚKDUFKRYLN#DWUHSFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀLQIRVLWHFRPXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ȼɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɦɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ©Ɋɟɦɨɧɬɧɨɦɨɧɬɚɠɧɟɩɿɞɩɪɢɽɦ
ɫɬɜɨ©ɏɚɪɱɨɜɢɤª ɉɊȺɌ©ɊɆɉ©ɏɚɪɱɨɜɢɤª ɡɝɿɞɧɨɪɿɲɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ  ɜɿɞ  ɪɨɤɭ  ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ
ɫɤɥɚɞɿɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛ
 ɉɨɞɨɜɠɟɧɨɬɟɪɦɿɧɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɧɚɬɪɢɪɨɤɢȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ȾɨɭɜɚɝɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ

ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ɁȺȼɈȾ©ɆȿɌȺɅȱɋɌª

ɞɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɑɟɪɧɿɜɰɿɜɭɥȼɢɧɧɢ
ɱɟɧɤɚɛɭɞɤɨɞȯȾɊɉɈɍ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɩɪɨɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɧɹ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹ ©ª ɤɜɿɬɧɹ
ɪɨɤɭɨɝɨɞɢɧɿɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦɑɟɪɧɿɜɰɿɜɭɥȼɢɧɧɢɱɟɧ
ɤɚɛɭɞɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚɛɭɞɿɜɥɹɣɩɨɜɩɪɢɣɦɚɥɶɧɹɊɟɽɫɬɪɚɰɿɹ
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
©ªɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɡɞɨȾɚɬɚɫɤɥɚɞɟɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɝɨɞɢɧɚɪ
ɉɪɨɟɤɬɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɩɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɹɤɿɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ 
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɥɿɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɨɛɪɚɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ
ɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɬɚɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɬɟɪɦɿɧɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
ɈɛɪɚɧɧɹȽɨɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɉɨɪɹɞɨɤɬɚɫɩɨɫɿɛɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹɛɸɥɟɬɟɧɿɜɞɥɹɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɁɜɿɬȾɢɪɟɤɬɨɪɚɩɪɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰɿ
ɁɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɪɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰɿ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ɋɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɬɚ ɛɚɥɚɧɫɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪɿɤ ɩɨ
ɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɚɛɨɩɨɪɹɞɤɭɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜɫɬɪɨɤɿɜɬɚɩɨɪɹɞɤɭ
ɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
ɉɿɞɱɚɫɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɢɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɨɡɧɚɣɨɦɢ
ɬɢɫɹɡɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢ
ɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɈɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɟ
ɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɜɿɞ
ɞɚɬɢɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɞɚɧɨɝɨɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɭ
ɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡɩɨɧɟɞɿɥɤɚɩɨɩ¶ɹɬɧɢɰɸɡɞɨɡɚɚɞɪɟɫɨɸ ɦɑɟɪ
ɧɿɜɰɿɜɭɥȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚɛɭɞɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚɛɭɞɿɜɥɹɣɩɨɜɩɪɢɣɦɚɥɶɧɚ 
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ɡɚɡɚɹɜɨɸɧɚɿɦµɹȾɢɪɟɤɬɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚȼɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɭ
ɦɿɫɰɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɞɨȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚ
ɨɫɨɛɚɡɚɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ±ɉɚɧɱɭɤɈɥɟɤɫɚɧɞɪȽɟɨɪ
ɝɿɣɨɜɢɱ Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɦɨɠɥɢɜɨ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɡɚ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ  
Ⱥɞɪɟɫɚɜɥɚɫɧɨɝɨɜɟɛɫɚɣɬɭɧɚɹɤɨɦɭɪɨɡɦɿɳɟɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɡɩɪɨ
ɟɤɬɚɦɢɪɿɲɟɧɶɳɨɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɩɢɬɚɧɶɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɡɝɿɞɧɨ
ɡɩɪɨɟɤɬɨɦɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨKWWSPHWDOLVW]YLWDWFRPXD
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɪɿɤ ɪɿɤ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ 


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ 


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬɭɤ 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
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ɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɇȺɍɄɈȼɈȼɂɊɈȻɇɂɑȿɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ
©ɏɈɅɈȾª

Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ɇɚɭɤɨɜɨɜɢɪɨɛɧɢɱɟɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ©ɏɈɅɈȾª
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɦɏɚɪɤLɜɩɪ,ɧɞɭɫɬɪLɚɥɶɧɢɣ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫɟɦɿɬɟɧɬɚ    

ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚɟɦɿɬɟɧɬɚRI¿FH#NKRORGFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀNKRORGFRPXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼLɞɨɦɨɫɬLɩɪɨɡɦLɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫLɛɟɦLɬɟɧɬɚ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇə
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐȱɈ
ɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɄɂȲȼɒɅəɏȻɍȾª 

ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɟɦɿɬɟɧɬɚɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹȾɧɿɩɪɨ
ɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɦɿɫɬɨȾɧɿɩɪɨȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɣɪɚɣɨɧɜɭɥɢɰɹȼɢɧɨɤɭɪɨɜɚ
ɛɭɞɢɧɨɤɆɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  ȿɥɟɤɬɪɨ
ɧɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ LQER[#NLHYVKO\DKEXGFRPXD  Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ
ɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZNLHYVKO\DKEXGFRPXDȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨ
ɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ȾɚɬɚɜɱɢɧɟɧɧɹɞLʀɪ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ ȺɄ
ɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ɄɂȲȼɒɅəɏȻɍȾª ɧɚɞɚɥL ɡɚ ɬɟɤɫɬɨɦ  Ɍɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɨ  ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɶ  ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɜLɞ  ɪ 
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɡɜɿɥɶɧɟɧɨ ɡɚɜɥɚɫɧɢɦɛɚɠɚɧɧɹɦɧɚɩLɞɫɬɚɜLɩɨ
ɞɚɧɨʀɡɚɹɜɢ ɡɩɨɫɚɞɢɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ɌɢɫɟɧɤɚȺɧɞɪLɹ
ɘɪLɣɨɜɢɱɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɧɟ ɧɚɞɚɧɨ  ɇɟ ɜɨɥɨɞLɽ
ɚɤɰLɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚɈɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿ ɦɿɫɹɰɿɜ ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɶɦɿɫɹ
ɰɿɜɇɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ
 ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɜLɞ  ɪ  ɨɛɪɚɧɨ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɨ ɭ
ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɨɪɝɚɧ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚ±ɋɚɧɠɚɪɨɜɫɶɤɨɝɨȺɧɞɪLɹɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɚ ɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬ
ɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɧɟ ɧɚɞɚɧɨ  ɇɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɚɤɰLɹɦɢ ɟɦɿɬɟɧɬɚ Ɉɛɪɚɧɨ ɫɬɪɨɤɨɦ ɞɨ
 ɪɨɤɭ ɇɟɦɚɽ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɊȿȽ,ɈɇȻȺɇɄª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ©ɊȿȽ,ɈɇȻȺɇɄª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤLɜȾɚɪɜLɧɚɛɭɞ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚGHSRVLWDU\#UHJLRQEDQNFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨ
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɧɚ ɫɭɦɭ ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ  ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɫɬɚ
ɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɊȿȽ,ɈɇȻȺɇɄª ɧɚɞɚɥLȻɚɧɤ 
ɩɨɜLɞɨɦɥɹɽ ɳɨ  ɛɟɪɟɡɧɹ  ɪɨɤɭ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɦɢ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ Ɂɛɨɪɚ
ɦɢȺɤɰLɨɧɟɪLɜȻɚɧɤɭ ɧɚɞɚɥLɁɛɨɪɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɨɪLɲɟɧɧɹɩɪɨ
ɡɛLɥɶɲɟɧɧɹɪɨɡɦLɪɭɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭȻɚɧɤɭɧɚɡɚɝɚɥɶɧɭɫɭɦɭ
ɝɪɧ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɪɨɡɦLɳɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɪɨɫɬɢɯ Lɦɟɧɧɢɯ ɚɤɰLɣ ɭ
ɤLɥɶɤɨɫɬLɲɬɭɤɡɚɪɚɯɭɧɨɤɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɜɧɟɫɤLɜ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞ
 ɪ  ȼLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɰLɧɚ ɪɨɡɦLɳɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɢɯ
LɦɟɧɧɢɯɚɤɰLɣɫɬɚɧɨɜɢɬɶɝɪɢɜɟɧɶɡɚɚɤɰLɸɳɨɞɨɪLɜɧɸɽɧɨɦLɧɚɥɶɧLɣ
ɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɰLʀ±ɝɪɢɜɟɧɶLɧɟɽɧɢɠɱɟɪɢɧɤɨɜɨʀɜɚɪɬɨɫɬLɩɪɨɫɬɢɯLɦɟɧɧɢɯ
ɚɤɰLɣ Ȼɚɧɤɭ ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ʀɯ ɨɰLɧɤɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ
ɨɰLɧɨɱɧɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɞLɸɱɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢɬɚɡɚɬɜɟɪ
ɞɠɟɧɚ ɪLɲɟɧɧɹɦ ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ Ɋɚɞɢ Ȼɚɧɤɭ ɇɚ ɞɚɬɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɪɨɡɦLɳɟɧɧɹ ɚɤɰLɣ ɧɟɦɚɽ ɞɚɧɢɯ ɱɢ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɰɟɣ ɜɢɩɭɫɤ ɞɨ ɡɦLɧɢ ɜɥɚɫɧɢ
ɤɚ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɚ ɚɤɰLɣ Ȼɚɧɤɭ ɱɢ ɡɛLɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩLɬɚɥL

ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɊɟɜLɡɨɪ ɁɚɞɜLɪɧɚ ɇɚɬɚɥɹ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɚ ɧɟ ɞɚɥɚ ɡɝɨ
ɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɪ ɞɚɬɚɜɱɢ
ɧɟɧɧɹ ɞLʀ  ɪ  ȺɤɰLɹɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟɦɚɽ &ɬɪɨɤ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɹɤɨɝɨɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLɬɪɢɪɨɤɢɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɨɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜLɞɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥɡɛɨɪLɜ
ɜLɞɪ ɊɟɜLɡɨɪɄɨɫɬɸɤɨɜɚɈɥɶɝɚɅɟɨɧLɞLɜɧɚ ɧɟɞɚɥɚɡɝɨɞɢ
ɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ ɨɛɪɚɧɨɪ ɞɚɬɚɜɱɢɧɟɧɧɹɞLʀ
 ɪ  ȺɤɰLɹɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL
ɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ&ɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɨɫɨɛɭ
ɬɪɢɪɨɤɢLɧɲLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɰɹɨɫɨɛɚɡɚɨɫɬɚɧɧLɪɨɤLɜɡɚɦ
ɝɨɥɨɜɧɨɝɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɉɪȺɌ©ɇȼɉ©ɏɈɅɈȾªɊLɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɨɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜLɞɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥɡɛɨɪLɜ
ɜLɞɪ 
ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɒɟɪɫɬɸɤ,ɪɢɧɚɉɚɜɥLɜɧɚ
ɡɥɨɱɢɧɢ Ɉɫɨɛɚ ɧɟ ɽ ɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ
ɚɛɨ ɝɪɭɩɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɬɚ ɧɟ ɽ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɇɚɡɜɢ ɩɨɫɚɞ ɹɤL
ɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜ±ɊɟɜLɡɨɪȾɢɪɟɤɬɨɪȽɨɥɨɜɚ
Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɱɥɟɧ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɑɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ Ƚɨɥɨɜɚ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ
ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ ɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ɁɚɱɨɫɭɄɚɬɟɪɢɧɭɘɯɢɦɿɜɧɭ ɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡ
ɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɧɨ ɇɟɜɨɥɨɞLɽɚɤɰLɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚɈɛɪɚɧɨ
ɫɬɪɨɤɨɦɞɨɪɨɤɭɇɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɈɫɨɛɚɧɟɽɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰɿ
ɨɧɟɪɚɚɛɨɝɪɭɩɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚɧɟɽɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦɇɚɡɜɢɩɨɫɚɞ
ɹɤLɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜ±ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɁɝɿɞɧɨɊɿɲɟɧɧɹɡɚɫɿɞɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɜɿɞɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨ
ɤɨɥɛɧɜLɞɪ ɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɁɚɱɨɫɭɄɚɬɟɪɢɧɭɘɯɢɦɿɜɧɭ ɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟ
ɧɚɞɚɧɨ ɇɟɜɨɥɨɞLɽɚɤɰLɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚɈɛɪɚɧɨɫɬɪɨɤɨɦɞɨɪɨɤɭ
ɇɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɈɫɨɛɚɧɟ
ɽɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰɿɨɧɟɪɚɚɛɨɝɪɭɩɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚ
ɧɟ ɽ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɇɚɡɜɢ ɩɨɫɚɞ ɹɤL ɨɫɨɛɚ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜ±ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɞɢɪɟɤɬɨɪ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɉɪȺɌ©ɄɂȲȼɒɅəɏȻɍȾªɑɟɬɜɟɪɢɤɌɟɬɹɧɚ
ȺɧɚɬɨɥLʀɜɧɚ
ɪ
ɚɤɰLɨɧɟɪɚɹɤɢɣɜɠɟɜɨɥɨɞLɽɩɚɤɟɬɨɦɭɪɨɡɦLɪLLɛLɥɶɲɟɜLɞɫɨɬɤLɜɚɤɰLɣ
ɇɚɞɚɬɭɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɪɨɡɦLɳɟɧɧɹɚɤɰLɣ©ɮLɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚªɜɨɥɨɞLɽ
ɚɤɰLɹɦɢȻɚɧɤɭɜɤLɥɶɤɨɫɬL±ɲɬɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɭɫɬɚɬɭɬ
ɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLȻɚɧɤɭɋɩLɜɜLɞɧɨɲɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨʀɧɨɦLɧɚɥɶɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬLɩɪɨɫɬɢɯ
LɦɟɧɧɢɯɚɤɰLɣɧɚɹɤɭɜɨɧɢɪɨɡɦLɳɭɸɬɶɫɹɞɨɪɨɡɦLɪɭɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭȻɚɧɤɭ
ɧɚ ɞɚɬɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɰɶɨɝɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ   ɋɩLɜɜLɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡɚ
ɝɚɥɶɧɨʀɧɨɦLɧɚɥɶɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɰLɣȻɚɧɤɭɹɤLɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɜɨɛLɝɭɞɨɪɨɡɦLɪɭ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭȻɚɧɤɭɧɚɞɚɬɭɩɪɢɣɧɹɬɬɹɰɶɨɝɨɪLɲɟɧɧɹ±ɉɪɨɫɬL
LɦɟɧɧL ɚɤɰLʀ ɪɨɡɦLɳɭɸɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞ ɨɫLɛ ɹɤL ɽ ɚɤɰLɨɧɟɪɚɦɢ Ȼɚɧɤɭ ɧɚ ɞɚɬɭ ɩɪɢ
ɣɧɹɬɬɹ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɛLɥɶɲɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩLɬɚɥɭ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ
ɪɨɡɦLɳɟɧɧɹ ɬɨɛɬɨɧɚɛɟɪɟɡɧɹɪɨɤɭ ɐLɧɧLɩɚɩɟɪɢɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɜɢɩɭɫɤɭ
ɧɚɞɚɸɬɶʀɯɜɥɚɫɧɢɤɚɦɩɪɚɜɚɨɞɧɚɤɨɜLɡɩɪɚɜɚɦɢɡɚɪɚɧLɲɟɜɢɩɭɳɟɧɢɦɢɩɪɨ
ɫɬɢɦɢLɦɟɧɧɢɦɢɚɤɰLɹɦɢLɜLɞɩɨɜLɞɚɸɬɶɩɪɚɜɚɦɚɤɰLɨɧɟɪLɜ±ɜɥɚɫɧɢɤLɜɩɪɨɫɬɢɯ
ɚɤɰLɣɡɝLɞɧɨɡɱɢɧɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢɬɚɋɬɚɬɭɬɨɦȻɚɧɤɭɈɩɥɚɬɚɚɤɰLɣ
ɡɞLɣɫɧɸɽɬɶɫɹɜɢɤɥɸɱɧɨɝɪɨɲɨɜɢɦɢɤɨɲɬɚɦɢɁɚɥɭɱɟɧLɮLɧɚɧɫɨɜLɪɟɫɭɪɫɢɜLɞ
ɪɨɡɦLɳɟɧɧɹ ɚɤɰLɣ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡL ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɞɥɹ ɡɞLɣɫɧɟɧɧɹ
ɫɬɚɬɭɬɧɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɛɚɧɤLɜɫɶɤɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢɚɬɚɤɨɠ
ɧɚɡɞLɣɫɧɟɧɧɹɨɩɟɪɚɰLɣɡɤɭɩLɜɥLɞɟɪɠɚɜɧɢɯɰLɧɧɢɯɩɚɩɟɪLɜ
ɧɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɨɜLɬɧLɯɛɚɧɤLɜɫɶɤɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝLɣɬɚɩɪɨɞɭɤɬLɜ
ɞɥɹɨɧɨɜɥɟɧɧɹɬɟɯɧLɱɧɨʀɛɚɡɢȻɚɧɤɭ
ɄɨɧɜɟɪɬɚɰLɹ ɰLɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪLɜ ɳɨɞɨ ɹɤɢɯ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɪɨɡɦLɳɟɧɧɹɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ
,ɧɲɚ ɫɭɬɬɽɜɚ LɧɮɨɪɦɚɰLɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɫɩɟɤɬɭ ɟɦLɫLʀ Ȼɚɧɤ
ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɤɨɲɬɢɡɚɥɭɱɟɧLɜLɞɪɨɡɦLɳɟɧɧɹɚɤɰLɣ
ɞɥɹɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤLɜɜLɞɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬL
,,,ɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥLɧɧɹɊɨɝɢɧɫɶɤɢɣȼɹɱɟɫɥɚɜɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɪ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊȺɌ©Ɏ,ɇȺɇɋɈȼȺɄɈɆɉȺɇ,ə©ɌɊ,ɃɄȺ,ɇȼȿɋɌª

ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©Ɏ,ɇȺɇɋɈȼȺ ɄɈɆɉȺɇ,ə ©ɌɊ,ɃɄȺ ,ɇȼȿɋɌª  Ʉɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɦɿɫɬɨȾɧɿɩɪɨȱɧ
ɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɣɪɚɣɨɧɜɭɥɢɰɹȼɢɧɨɤɭɪɨɜɚɛɭɞɢɧɨɤɆɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧ
ɬɚ ɮɚɤɫ     ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ LQER[#WUL\NDLQYHVW
FRPȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɟɦɿ
ɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZWUL\NDLQYHVWFRPȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪ
ɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ȾɚɬɚɜɱɢɧɟɧɧɹɞLʀɪ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ ȺɄɐȱ
ɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©Ɏ,ɇȺɇɋɈȼȺ ɄɈɆɉȺɇ,ə ©ɌɊ,ɃɄȺ ,ɇȼȿɋɌª
ɧɚɞɚɥLɡɚɬɟɤɫɬɨɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɹɤɿɜɿɞɛɭɥɢɫɶɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋ
ɜLɞ  ɪ  ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ  ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦ ɛɚɠɚɧ
ɧɹɦɧɚɩLɞɫɬɚɜLɩɨɞɚɧɨʀɡɚɹɜɢ ɡɩɨɫɚɞɢȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±
ɆɟɧɞɪɭɯɌɟɬɹɧɭȺɧɚɬɨɥLʀɜɧɭ ɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɧɨ 
ɇɟɜɨɥɨɞLɽɚɤɰLɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚɈɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿ ɦɿɫɹɰɿɜ ɨɞɢɧɚɞ
ɰɹɬɶɦɿɫɹɰɿɜɇɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ
 ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɜLɞ  ɪ  ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧ
ɧɹɡɜɿɥɶɧɟɧɨ ɡɚɜɥɚɫɧɢɦɛɚɠɚɧɧɹɦɧɚɩLɞɫɬɚɜLɩɨɞɚɧɨʀɡɚɹɜɢ ɡɩɨɫɚɞɢ
ɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ȽɪɢɝɨɪɨɜɭȾɚɪ¶ɸɆɢɤɨɥɚʀɜɧɭ ɡɝɨɞɢɧɚ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɧɨ ɇɟɜɨɥɨɞLɽɚɤɰLɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚɈɫɨ
ɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿ ɦɿɫɹɰɿɜ ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɶɦɿɫɹɰɿɜɇɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɍɇȱȼȿɊɋȺɅª

ɊȱɑɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ
ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɍɄɊɆȿȾȱȺȱɇȼȿɋɌª

ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ ©ɍɄɊɆȿȾȱȺȱɇȼȿɋɌª  Ʉɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ   Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹ  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ ɦɿɫɬɨ Ⱦɧɿɩɪɨ ȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɣ ɪɚ
ɣɨɧ ɜɭɥɢɰɹ ȼɢɧɨɤɭɪɨɜɚ ɛɭɞɢɧɨɤ   Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɟɥɟɮɨɧ ɬɚ ɮɚɤɫ
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚLQER[#XNUPHGLDLQYHVWGSXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧ
ɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZXNUPHGLDLQYHVWGSXDȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ȾɚɬɚɜɱɢɧɟɧɧɹɞLʀɪ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ ȺɄ
ɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ɍɄɊɆȿȾȱȺȱɇȼȿɋɌª ɧɚɞɚɥLɡɚɬɟɤɫɬɨɦɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɨ ɹɤɿɜɿɞɛɭɥɢɫɶɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ 
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ  ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɧɚ ɩLɞɫɬɚɜL
ɩɨɞɚɧɨʀɡɚɹɜɢ ɡɩɨɫɚɞɢȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ȼɥɚɫɟɧɤɨ
ɘɥLɸ ɆɢɯɚɣɥLɜɧɭ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɧɟ ɧɚɞɚɧɨ  ɇɟ
ɜɨɥɨɞLɽɚɤɰLɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚɈɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿ ɪɨɤɿɜ ɞɜɚɪɨɤɢ
ɇɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ
ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧ
ɧɹɡɜɿɥɶɧɟɧɨ ɡɚɜɥɚɫɧɢɦɛɚɠɚɧɧɹɦɧɚɩLɞɫɬɚɜLɩɨɞɚɧɨʀɡɚɹɜɢ ɡɩɨɫɚɞɢ
ɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ɊɨɦɚɧɸɤɅɿɞɿɸɘɪɿʀɜɧɭ ɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡ
ɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɧɨ ɇɟɜɨɥɨɞLɽɚɤɰLɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚɈɫɨɛɚ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɦɿɫɹɰɿɜ  ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɶ ɦɿɫɹɰɿɜ ɇɟɦɚɽ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ
ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ ɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ɋɨɪɨɤɭɈɥɟɝɚɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ ɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡ
ɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɧɨ ɇɟɜɨɥɨɞLɽɚɤɰLɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚɈɛɪɚɧɨ
ɫɬɪɨɤɨɦ ɞɨ  ɪɨɤɭ ɇɟɦɚɽ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ
ɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɈɫɨɛɚɧɟɽɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɚɛɨɝɪɭɩɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚɧɟɽɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦɇɚɡɜɢɩɨ
ɫɚɞɹɤLɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜ±ɞɢɪɟɤɬɨɪȽɨɥɨɜɚ
ɉɪɚɜɥLɧɧɹɉɟɪɲɢɣɡɚɫɬɭɩɧɢɤȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥLɧɧɹȽɨɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
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ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ ɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±Ɋɨɦɚɧɸɤɚȼ¶ɹɱɟɫɥɚɜɚȱɜɚɧɨɜɢɱɚ ɡɝɨɞɢɧɚ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɧɨ ɇɟɜɨɥɨɞLɽɚɤɰLɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚɈɛ
ɪɚɧɨɫɬɪɨɤɨɦɞɨɪɨɤɭɇɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢ
ɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɈɫɨɛɚɧɟɽɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɚɛɨɝɪɭɩɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚɧɟɽɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦɇɚɡɜɢɩɨ
ɫɚɞɹɤLɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜ±Ƚɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ
 ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɜLɞ  ɪ  ɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ɅɟɣɛɢɱɟɧɤɨɈɥɶɝɭȺɧɚɬɨɥɿʀɜɧɭ ɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡ
ɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɧɨ ɇɟɜɨɥɨɞLɽɚɤɰLɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚɈɛɪɚɧɨ
ɫɬɪɨɤɨɦ ɞɨ  ɪɨɤɭ ɇɟɦɚɽ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɈɫɨɛɚɧɟɽɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɚɚɛɨɝɪɭɩɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚɧɟɽɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦɇɚɡɜɢɩɨɫɚɞɹɤL
ɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜ±ȽɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪȽɨɥɨɜɚ
ɉɪɚɜɥLɧɧɹȽɨɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢȽɨɥɨɜɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɊɟɜɿɡɨɪ
Ɂɝɿɞɧɨ Ɋɿɲɟɧɧɹ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ ɜɿɞ  ɪɨɤɭ ɉɪɨ
ɬɨɤɨɥ ɛɧ ɜLɞ  ɪ ɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ Ƚɨɥɨɜɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɊɨɦɚɧɸɤɚȼ¶ɹɱɟɫɥɚɜɚȱɜɚɧɨɜɢɱɚ ɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬ
ɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɧɟ ɧɚɞɚɧɨ  ɇɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɚɤɰLɹɦɢ ɟɦɿɬɟɧɬɚ Ɉɛɪɚɧɨ ɫɬɪɨɤɨɦ ɞɨ
 ɪɨɤɭ ɇɟɦɚɽ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ
ɡɥɨɱɢɧɢɈɫɨɛɚɧɟɽɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰɿɨɧɟɪɚɚɛɨ
ɝɪɭɩɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚɧɟɽɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦɇɚɡɜɢɩɨɫɚɞɹɤLɨɫɨɛɚ
ɨɛɿɣɦɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜ±Ƚɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɉɪȺɌ©ɎɄ©ɌɊȱɃɄȺȱɇȼȿɋɌª
ɋɚɧɠɚɪɨɜɫɶɤɢɣȺɧɞɪɿɣɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɪ
 ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ɍɧɿɜɟɪɫɚɥª ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣɪɧɫɦɬɉɿɫɨɱɢɧɜɭɥɁɚɜɨɞɫɶɤɚɑɚ
ɩɚɽɜɚɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧ  ɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ

Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɤɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸLQIRVLWHFRPXD
ɱɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɊɟɜLɡɨɪɑɥɟɧɊɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ
ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ ɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ɁɚɱɨɫɭɄɚɬɟɪɢɧɭɘɯɢɦɿɜɧɭ ɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡ
ɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɧɚɞɚɧɨ ɇɟɜɨɥɨɞLɽɚɤɰLɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚɈɛɪɚɧɨ
ɫɬɪɨɤɨɦɞɨɪɨɤɭɇɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɈɫɨɛɚɧɟɽɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰɿ
ɨɧɟɪɚɚɛɨɝɪɭɩɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚɧɟɽɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦɇɚɡɜɢɩɨɫɚɞ
ɹɤLɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜ±ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɁɝɿɞɧɨɊɿɲɟɧɧɹɡɚɫɿɞɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɜɿɞɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨ
ɤɨɥɛɧɜLɞɪ ɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɋɨɪɨɤɭɈɥɟɝɚɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ ɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
ɧɟɧɚɞɚɧɨ ɇɟɜɨɥɨɞLɽɚɤɰLɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚɈɛɪɚɧɨɫɬɪɨɤɨɦɞɨ
ɪɨɤɭɇɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɈɫɨ
ɛɚɧɟɽɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰɿɨɧɟɪɚɚɛɨɝɪɭɩɢɚɤɰɿ
ɨɧɟɪɿɜɬɚɧɟɽɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦɇɚɡɜɢɩɨɫɚɞɹɤLɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚ
ɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜ±ȽɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɱɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢ
ɁɝLɞɧɨɊɿɲɟɧɧɹɡɚɫLɞɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢ ɉɪɨɬɨɤɨɥɛɧɜLɞ
ɪ ɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɡɜɿɥɶɧɟɧɨ ɡɚɜɥɚɫɧɢɦɛɚɠɚɧɧɹɦɧɚɩLɞɫɬɚɜL
ɩɨɞɚɧɨʀɡɚɹɜɢ ɡɪɡɩɨɫɚɞɢȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉɪȺɌ©ɍɄɊɆȿȾȱ
ȺȱɇȼȿɋɌªɄɚɪɩɟɧɤɨɈɥɟɫɸȼɚɞɢɦLɜɧɭ ɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚ
ɧɢɯɧɟɧɚɞɚɧɨ ɇɟɜɨɥɨɞLɽɚɤɰLɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚɈɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞL
ɪɨɤɿɜɦɿɫɹɰɿɜ ɨɞɢɧɪɿɤɬɚɱɨɬɢɪɢɦɿɫɹɰɿɇɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢ
ɁɝLɞɧɨɊLɲɟɧɧɹɡɚɫLɞɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢ ɉɪɨɬɨɤɨɥɛɧɜLɞ
ɪ ɨɛɪɚɧɨɡɪɧɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉɪȺɌ©ɍɄɊɆȿȾȱ
ȺȱɇȼȿɋɌª Ʌɟɣɛɢɱɟɧɤɨ Ɉɥɶɝɭ Ⱥɧɚɬɨɥɿʀɜɧɭ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬ
ɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɧɟ ɧɚɞɚɧɨ  ɇɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɚɤɰLɹɦɢ ɟɦɿɬɟɧɬɚ Ɉɛɪɚɧɨ ɫɬɪɨɤɨɦ ɞɨ
 ɪɨɤɭ ɇɟɦɚɽ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢɇɚɡɜɢɩɨɫɚɞɹɤLɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜ±
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ Ƚɨɥɨɜɚ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ Ƚɨɥɨɜɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ Ƚɨɥɨɜɚ
ɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɊɟɜɿɡɨɪ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɍɄɊɆȿȾȱȺȱɇȼȿɋɌª
ɄɚɪɩɟɧɤɨɈɥɟɫɹȼɚɞɢɦLɜɧɚɪ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɄɈɆɉȺɇȱȲȼɋɖɄȿɊȿɆɈɇɌɇɈɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȿ
ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈª

ɝɨɜɨɪɿɜɡɜɤɚɡɚɧɢɦɢɨɫɨɛɚɦɢ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ 
ɩɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ 


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ ɲɬ 


Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɭɩ ɜɥɚɫɧɢɯ


ɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ 


Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɢɦɨɠɭɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢɿɡɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ
ɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɜɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡɞɨɡɚɚɞɪɟɫɨɸɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞ
ɫɶɤɚɨɛɥɫɦɬɄɨɦɩɚɧɿʀɜɤɚɜɭɥɄɿɪɨɜɚɤɚɛʋɡɞɨɚɬɚɤɨɠ
ɜɞɟɧɶɡɛɨɪɿɜɜɦɿɫɰɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɞɨɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ
ɉɪɚɜɚ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɳɨɞɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɬɚ
ɩɪɨɟɤɬɿɜɪɿɲɟɧɶɞɨɩɢɬɚɧɶɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɚɬɬɟɸɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪ
ɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªȺɞɪɟɫɚɜɥɚɫɧɨɝɨɜɟɛɫɚɣɬɭɧɚɹɤɨɦɭɪɨɡɦɿɳɟɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡ
ɩɪɨɟɤɬɨɦɪɿɲɟɧɶɳɨɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧ
ɧɨɝɨ VPLGDJRYXD ɉɨɫɚɞɨɜɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɸ ɡɚ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɽɞɢɪɟɤɬɨɪɌɤɚɱɟɧɤɨɋɟɪɝɿɣȱɜɚɧɨɜɢɱ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

ɪɚɣɨɧ ɫɦɬ ȺɧɞɪLʀɜɤɚ ɜɭɥ Ƚɨɝɨɥɹ ɛɭɞ Ⱥ ɁɚɩɨɪLɡɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɉɪɢɚɡɨɜ
ɫɶɤɢɣɪɚɣɨɧɫɋɬɪɨɝɚɧLɜɤɚɜɭɥȻɚɥɚɧɨɜɫɶɤɨɝɨɛɭɞɁɚɩɨɪLɡɶɤɚɨɛ
ɥɚɫɬɶɊɨɡLɜɫɶɤɢɣɪɚɣɨɧɫɦɬɊɨɡLɜɤɚɜɭɥȼɨɤɡɚɥɶɧɚɛɭɞɁɚɩɨɪLɡɶɤɚ
ɨɛɥɚɫɬɶ ɉɨɥɨɝLɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɫ Ɇɚɝɟɞɨɜɟ ɜɭɥ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚ ɛɭɞ  ɧɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɭɫɭɦɭɧɟɛLɥɶɲɟɝɪɧɡLɫɬɪɨɤɨɦɨɪɟɧɞɢɧɟɦɟɧɲɟ
ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭɡɩɟɪɟɞɚɱɟɸɦɚɣɧɚɧɟɩLɡɧLɲɟɪɨɤɭ
ȼLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɩ  ɪLɲɟɧɧɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ  ɜLɞ  ɪɨɤɭ  Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚɞɚɧɟ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɹɤL ɦɨɠɭɬɶ
ɜɱɢɧɹɬɢɫɶ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɭ ɩɟɪLɨɞ ɡ  ɪɨɤɭ ɩɨ  ɪɨɤɭ
ɹɤɳɨɪɢɧɤɨɜɚɜɚɪɬLɫɬɶɦɚɣɧɚɚɛɨɩɨɫɥɭɝɳɨɦɨɠɟɛɭɬɢɩɪɟɞɦɟɬɨɦɞɚɧɢɯ
ɩɪɚɜɨɱɢɧLɜ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ  ɬɚ  ɜLɞɫɨɬɤLɜ ɜɚɪɬɨɫɬL ɚɤɬɢɜLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ
ɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬL
ȼɚɪɬLɫɬɶɚɤɬɢɜLɜɟɦLɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬL
ɡɚ  ɪ ±    ɝɪɧ ɋɩLɜɜLɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬL ɦɚɣɧɚ ɚɛɨ
ɩɨɫɥɭɝɳɨɽɩɪɟɞɦɟɬɨɦɩɪɚɜɨɱɢɧɭɞɨɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜɟɦLɬɟɧɬɚɡɚɞɚɧɢɦɢ
ɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬLɡɚɪLɤɫɤɥɚɞɚɽ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɄɨɧɨɩɚɬɟɧɤɨɆɚɤɫɢɦɈɥɟɝɨɜɢɱɪ

ɧɚɞɚɥɿ±Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɹɤɟɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɡɚɚɞɪɟɫɨɸɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞ
ɫɶɤɚ ɨɛɥ ɫɦɬ Ʉɨɦɩɚɧɿʀɜɤɚ ɜɭɥ Ʉɿɪɨɜɚ  ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨ
ɡɚɚɞɪɟɫɨɸɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚɨɛɥɫɦɬɄɨɦɩɚɧɿʀɜɤɚɜɭɥɄɿɪɨɜɚ
 ɤɚɛʋ Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ʀɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ  ± ɡ  ɞɨ 
Ⱦɥɹɭɱɚɫɬɿɜɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɩɪɢɫɨɛɿɩɚɫɩɨɪɬ
ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ± ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ ɉɟɪɟɥɿɤ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɫɤɥɚɞɟɧɢɣɫɬɚɧɨɦɧɚɪ
ɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
Ɉɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɬɚɫɩɨɫɨɛɭɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹɛɸɥɟɬɟɧɿɜɞɥɹɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɡɛɨɪɿɜ
Ɋɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
Ɋɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
Ɋɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɬɚɜɢɫɧɨɜɤɿɜɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɣɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ
ɤɨɦɿɫɿʀɡɚɪɿɤ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨ
ɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɱɥɟɧɿɜ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ɉɛ
ɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ  ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɳɨ
ɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡɝɨɥɨɜɨɸɿɱɥɟɧɚɦɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡ
ɦɿɪɭɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨ

ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɊɈɁ,ȼɋɖɄɂɃȿɅȿȼȺɌɈɊªɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ

ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧLɩɪɨɜɭɥȽɟɪɨʀɜɋɬɚɥLɧɝɪɚɞɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚSDWUR]RYND#PDLOVGSXDȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜ
ɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSUR]RYNDSDWXDȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
 ɪ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸ ɪɚɞɨɸ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧ
ɧɹ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɉȺɌ ©ɊɨɡLɜɫɶɤɢɣ ɟɥɟɜɚɬɨɪª ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɱɢɧɭ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɹɤɨɝɨ ɽ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɦLɠ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɬɚ ɌɈȼ ©ɈɉɌ,ɆɍɋȺȽɊɈ
ɌɊȿɃȾª LɞɟɧɬɢɮLɤɚɰLɣɧɢɣ ɤɨɞ   Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɨɪɟɧɞɢ ɧɟɪɭɯɨɦɨɝɨ
ɦɚɣɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɛɭɞLɜɟɥɶ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ  ɬɚ Lɧɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛLɜ ɳɨ ɡɚ
ɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɧɟɪɭɯɨɦɨɝɨ ɦɚɣɧɚ ɹɤɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ
ɚɞɪɟɫɚɦɢ ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɄɪɢɜɨɪLɡɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɫɦɬ Ɋɚɞɭɲ
ɧɟ ɜɭɥ Ɂɚɜɨɞɫɶɤɚ ɛɭɞ  ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɉɟɬɪɨɩɚɜɥLɜɫɶɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ ɫ ȾɦɢɬɪLɜɤɚ ɜɭɥ ɋɬɚɧɰLɣɧɚ ɛɭɞ  ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ
ɦɇɨɜɨɦɨɫɤɨɜɫɶɤɜɭɥɉɨɝɪɭɡɧɚɛɭɞȾɨɧɟɰɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶȼɨɥɧɨɜɚɫɶɤɢɣ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɄɈɆȿɊɐȱɃɇɂɃ ȻȺɇɄ ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃ
ɄȺɉȱɌȺɅª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧɿɩɪɨɩɪɨɫɩɟɤɬɉɭɲɤɿɧɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚHPLWHQW#]HPFDSGSXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSZZZ]HPFDSFRP
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨ
ɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɳɨɞɨɜɱɢɧɟɧɧɹɹɤɢɯɽɡɚɿɧ
ɬɟɪɟɫɨɜɚɧɿɫɬɶ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨɸ ɪɚɞɨɸ ɉȺɌ ©ɄȻ ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃ ɄȺɉ,ɌȺɅª
 ɪ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨ
ɱɢɧɭɳɨɞɨɜɱɢɧɟɧɧɹɹɤɨɝɨɽɡɚLɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧLɫɬɶɚɫɚɦɟɞɨɝɨɜɨɪɭʋȼȿȾ
 ɉɊɈ ȾȿɉɈɁɂɌɇɂɃ ȼȺɅɘɌɇɂɃ ȼɄɅȺȾ ©ȼȺɅɘɌɇɂɃ ©ȿɅ,Ɍª
,ɧɮɨɪɦɚɰLɹɩɪɨLɫɬɨɬɧLɭɦɨɜɢɩɪɚɜɨɱɢɧɭɧɚɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹɹɤɬɚɤɚɳɨɫɬɚ
ɧɨɜɢɬɶɛɚɧɤLɜɫɶɤɭɬɚɽɦɧɢɰɸɧɚɩLɞɫɬɚɜLɩɨɥɨɠɟɧɶɝɥɚɜɢɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀ
ɧɢ©ɉɪɨɛɚɧɤɢɬɚɛɚɧɤLɜɫɶɤɭɞLɹɥɶɧLɫɬɶª
Ɋɢɧɤɨɜɚ ɜɚɪɬLɫɬɶ ɦɚɣɧɚ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝ ɱɢ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬLɜ ɳɨ ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  
ɝɪɢɜɟɧɶ

ȼɚɪɬLɫɬɶɚɤɬɢɜLɜȻɚɧɤɭɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬL
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɬɢɫɝɪɧ
ɋɩLɜɜLɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬL ɦɚɣɧɚ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝ ɱɢ ɫɭɦɢ ɤɨɲɬLɜ
ɳɨɽɩɪɟɞɦɟɬɨɦɩɪɚɜɨɱɢɧɭɞɨɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜȻɚɧɤɭɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀ
ɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬL ɭɜLɞɫɨɬɤɚɯ ɫɤɥɚɞɚɽ
,ɧɲLLɫɬɨɬɧLɭɦɨɜɢɩɪɚɜɨɱɢɧɭɜLɞɫɭɬɧL
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨɸɪɚɞɨɸɉȺɌ©ɄȻ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃɄȺɉ,ɌȺɅªɪ
ɩɪɢɣɧɹɬɟɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɩɪɚɜɨɱɢɧɭɳɨɞɨɜɱɢɧɟɧ
ɧɹ ɹɤɨɝɨ ɽ ɡɚLɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧLɫɬɶ ɚ ɫɚɦɟ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ʋ Ɉɋ  ɉɊɈ ȾȿɉɈ
ɁɂɌɇɂɃȼɄɅȺȾ©ɈɋɈȻɅɂȼɂɃª,ɧɮɨɪɦɚɰLɹɩɪɨLɫɬɨɬɧLɭɦɨɜɢɩɪɚɜɨɱɢɧɭ
ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɬɚɤɚ ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɚɧɤLɜɫɶɤɭ ɬɚɽɦɧɢɰɸ ɧɚ ɩLɞɫɬɚɜL
ɩɨɥɨɠɟɧɶɝɥɚɜɢɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɛɚɧɤɢɬɚɛɚɧɤLɜɫɶɤɭɞLɹɥɶɧLɫɬɶª
Ɋɢɧɤɨɜɚ ɜɚɪɬLɫɬɶ ɦɚɣɧɚ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝ ɱɢ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬLɜ ɳɨ ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɭɜɢɡɧɚɱɟɧɚɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɝɪɢɜɟɧɶ
ȼɚɪɬLɫɬɶɚɤɬɢɜLɜȻɚɧɤɭɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬL
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɬɢɫɝɪɧ
ɋɩLɜɜLɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬL ɦɚɣɧɚ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝ ɱɢ ɫɭɦɢ ɤɨɲɬLɜ
ɳɨɽɩɪɟɞɦɟɬɨɦɩɪɚɜɨɱɢɧɭɞɨɜɚɪɬɨɫɬLɚɤɬɢɜLɜȻɚɧɤɭɡɚɞɚɧɢɦɢɨɫɬɚɧɧɶɨʀ
ɪLɱɧɨʀɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬL ɭɜLɞɫɨɬɤɚɯ ɫɤɥɚɞɚɽ
,ɧɲLLɫɬɨɬɧLɭɦɨɜɢɩɪɚɜɨɱɢɧɭɜLɞɫɭɬɧL
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉɟɬɪɟɧɤɨɈɥɟɤɫɚɧɞɪɎɟɞɨɪɨɜɢɱɪ
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ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ȿȾȿɆª

ɉɨɜɿɞɨɦɥɹɽɦɨ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉɪȺɌ
©ȿɞɟɦª ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹ  ɤɜɿɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɨ  ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ
ɦ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɀ Ʉɚɛɿɧɟɬ Ƚɨɥɨɜɢ ɉɪɚɜ
ɥɿɧɧɹ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɱɢʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹ
ɪɡɞɨɡɚɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɧɹɦɞɨɤɭɦɟɧɬɭɳɨɩɨɫɜɿɞɱɭɽɨɫɨɛɭɚɛɨ
ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɨɮɨɪɦɥɟɧɨɝɨɡɝɿɞɧɨɡɱɢɧɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɟɪɟɥɿɤɭɚɤɰɿ
ɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɫɤɥɚɞɟɧɨɦɭɫɬɚɧɨɦ
ɧɚɝɨɞɢɧɭɡɚ ɬɪɢ ɪɨɛɨɱɢɯɞɧɿɞɨɞɧɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɨɛɬɨɧɚɝɨɞɪɨɤɭ
Ⱦɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɡɛɨɪɚɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɩɪɢ ɫɨɛɿ ɩɚɫɩɨɪɬ ɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɩɚɫɩɨɪɬɬɚɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ
ɬɢɿɧɬɟɪɟɫɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɨɮɨɪɦɥɟɧɭɡɝɿɞɧɨɡɜɢɦɨɝɚɦɢ
ɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɉɪɨɟɤɬɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɛɨɪɿɜ
 ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ Ɉɛɪɚɧɧɹ ɥɿɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ʀʀ ɫɤɥɚɞɭ Ɂɚɬɜɟɪ
ɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɬɚɫɩɨɫɨɛɭɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹɛɸɥɟɬɟɧɿɜɞɥɹɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɈɛ
ɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɭɸɱɨɝɨɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
Ɂɜɿɬɉɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɩɿɞɫɭɦɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚ
ɪɿɤɬɚɨɫɧɨɜɧɿɧɚɩɪɹɦɤɢɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɪɿɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɜ
ɧɚɫɥɿɞɨɤɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɊɟɜɿɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɜɿɬɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶ
ɧɨɫɬɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɡɚɪɿɤɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɢɫɧɨɜɤɭɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ 
ɪɿɤ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜɿɬɭ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ɍɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬɚ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɛɢɬɤɿɜ ɡɚ
ɪɿɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɛɚɥɚɧɫɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɡɜɿɬɿɜɉɪɚɜɥɿɧɧɹɬɚɊɟ
ɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
ɉɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɹɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɨɦɭɩɟɪɿɨɞɿɡɪɞɨɪɜɤɥɸɱɧɨ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȼɈɅɈȾɂɆɂɊȼɈɅɂɇɋɖɄȺ
ɉɌȺɏɈɎȺȻɊɂɄȺª

ɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹȼɨɥɢɧɫɶɤɚɨɛɥ
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪȼɨɥɢɧɫɶɤɢɣ ɪɧ ɫ Ɏɟɞɨɪɿɜɧɚ ɬɟɥɮɚɤɫ   
HPDLOSJU\Q\VK\Q#FKHEDWXURFKNDXDɚɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ
ZZZFKHEDWXURFKNDXD
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɜɥɚɫɧɢɤɿɜɚɤɰɿɣɹɤɢɦɧɚɥɟɠɢɬɶɿɛɿɥɶɲɟ
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣ
Ⱦɚɬɚ ɡɦɿɧɢ ɟɦɿɬɟɧɬɭ ɧɟɜɿɞɨɦɚ Ⱦɚɬɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɨɫɨ
ɛɨɸɳɨɡɞɿɣɫɧɸɽɨɛɥɿɤɩɪɚɜɚɜɥɚɫɧɨɫɬɿɧɚɚɤɰɿʀɜɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿ
 ɪ ɱɚɫɬɤɚ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶ
ɧɿɫɬɸ ©Ɉɪɟɨɥɚª Ʉɨɦɩɚɧɿɹ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɤɬɢɜɚɦɢª ɉɚɣɨɜɢɣ ɜɟɧɱɭɪɧɢɣ
ɧɟɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɡɚɤɪɢɬɢɣ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɮɨɧɞ ©Ɍɢɬɭɥª  ɤɨɞ ɡɚ
ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦ ɏɚɪɤɿɜ ɜɭɥ Ⱥɤɚɞɟ
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ɉɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤ
ɰɿɨɧɟɪɿɜ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉɪȺɌ©ȿɞɟɦª ɬɢɫɝɪɧ 
ɩɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ


ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ
 
Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ
 
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ
Ɂɚɩɚɫɢ
 
ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ
 
Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ
 
ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ
 
ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
 
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ
 
ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ 
 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ 


Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɤɰɿɣ ɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɪɿɨɞɭ


ɲɬ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɜɥɚɫɧɢɯɚɤ


ɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ 


ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɢ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɦɚɸɬɶ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɈɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɜɿɞɛɭɜɚ
ɽɬɶɫɹɜɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡɩɨɧɟɞɿɥɤɚɩɨɩªɹɬɧɢɰɸɜɤɥɸɱɧɨɡɞɨɞɨ
ɤɜɿɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ ɦ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɀ
ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɹ
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉɪȺɌ
©ȿɞɟɦªɪɨɡɦɿɳɟɧɚɧɚɜɥɚɫɧɨɦɭɜɟɛɫɚɣɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚKWWSLQIRUPDWLRQ
HGHPXD
Ɉɫɨɛɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚɡɚɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɡɛɨɪɿɜ±Ⱦɢɪɟɤ
ɬɨɪɉɪȺɌ©ȿɞɟɦªɋɨɥɨɞɨɜɧɢɤȼɚɞɢɦɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
Ⱦɨɜɿɞɤɢɡɚɬɟɥɟɮɨɧɨɦ  
ɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉɪȺɌ©ȿɞɟɦª
ɦɿɤɚ ɉɪɨɫɤɭɪɢ ɛɭɞ  ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɤɰɿɣ ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ ɡ 
ɞɨ  ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɱɚɫɬɤɚ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰɿɣ
ɡɦɿɧɢɥɚɫɹɡɞɨɱɚɫɬɤɚɚɤɰɿɨɧɟɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟ
ɧɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ©ɉ,ɄȺȻɈªɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹɩɪɌɪɚɤɬɨɪɨɛɭɞɿɜɧɢɤɿɜɛɭɞɨɮɭɡɚɝɚɥɶɧɿɣɤɿɥɶɤɨɫɬɿɚɤ
ɰɿɣɡɦɿɧɢɥɚɫɹɡɞɨɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɱɚɫɬɤɚɭɡɚɝɚɥɶɧɿɣɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣɡɦɿɧɢɥɚɫɹɡɞɨɱɚɫɬɤɚɚɤɰɿɨɧɟɪɚ©Ɏɿ
ɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚªɭɡɚɝɚɥɶɧɿɣɤɿɥɶɤɨɫɬɿɚɤɰɿɣɡɦɿɧɢɥɚɫɹɡɞɨ
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɱɚɫɬɤɚ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰɿɣ ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ ɡ
ɞɨɱɚɫɬɤɚɚɤɰɿɨɧɟɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜɿɞɩɨɜɿ
ɞɚɥɶɧɿɫɬɸ©ɈɪɟɨɥɚªɄɨɦɩɚɧɿɹɡɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɚɤɬɢɜɚɦɢª ɉɚɣɨɜɢɣɜɟɧɱɭɪ
ɧɢɣɧɟɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɨɜɚɧɢɣɡɚɤɪɢɬɢɣɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣɮɨɧɞ©Ɉɪɟɨɥɚª ɤɨɞɡɚ
ȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɜɭɥȺɤɚɞɟɦɿɤɚɉɪɨɫɤɭ
ɪɢɛɭɞɭɡɚɝɚɥɶɧɿɣɤɿɥɶɤɨɫɬɿɚɤɰɿɣɡɦɿɧɢɥɚɫɹɡɞɨ
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɱɚɫɬɤɚ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰɿɣ ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ ɡ
ɞɨ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɋɢɱȺȼɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚ
ɰɿʀɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
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паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɄɈɆɉɅȿɄɋ
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɄɈɆɉɅȿɄɋ
ȻȿɁɅɘȾȱȼɋɖɄɂɃɆ¶əɋɈɄɈɆȻȱɇȺɌª
ȻȿɁɅɘȾȱȼɋɖɄɂɃɆ¶əɋɈɄɈɆȻȱɇȺɌª
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɜȯȾɊɉɈɍ
ɞɚɥɿɡɚɬɟɤɫɬɨɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨ 

ɡɚɪɿɤ
ɡɚɪɿɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɪɿɤ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɪɿɤ

Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɛɢɬɤɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɚ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɛɢɬɤɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɚ
ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɭɪɨɰɿ
ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɭɪɨɰɿ
ɁɦɿɧɚɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɦɿɧɚɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ

ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɭ
 ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɭ
ɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ
ɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ
ɈɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɭɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ
ɪɢɫɬɜɚɭɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɝɨɥɨɜɢɬɚɱɥɟɧɿɜ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɝɨɥɨɜɢɬɚɱɥɟɧɿɜ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɹɤɿɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɹɤɿɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡ
ɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɬɪɭɞɨɜɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭɹɤɢɣ
ɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɬɪɭɞɨɜɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭɹɤɢɣ
ɭɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɝɨɥɨɜɨɸɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɭɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɝɨɥɨɜɨɸɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
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Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
ɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
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ɪɚɞɢ
Ɋɨɝɚɱ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ
Ȼɨɪɢɫɨɜɢɱ
ɨɛɪɚɧɨ

ɧɚ 
ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɋɨɝɚɱ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ȼɨɪɢɫɨɜɢɱ ɨɛɪɚɧɨ  ɪ ɧɚ 

Приватне
акціонерне
товариство
«Агросервіс-1» (код ЄДРПОУ 13663707) повідомляє, що річ-

ні загальні збори акціонерів ПрАТ «Агросервіс-1» відбудуться 29 квітня 2017 року о 10-00 годині в кабінеті голови правління адмінбудинку
за місцезнаходженням Товариства за адресою: вул.Ю.Целевича,4,
м.Івано-Франківськ. Реєстрація учасників зборів з 9-00 год. до 9-45
год. в день та за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
річних загальних зборах акціонерів, 25.04.2017р. Адреса веб-сайту, на
якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: agros.prat.ua.
Ознайомитись з документами з питань порядку денного можна у робочі дні з 9-00 год. до 13-00 год. в кабінеті голови правління за місцезнаходженням Товариства. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами Гриньків М.І. Контактний телефон: (0342) 584137.
Для реєстрації в зборах акціонери повинні представити паспорт; представники: довіреність на право участі в зборах, засвідчену у встанов-

леному порядку, та документ, що посвідчує особу (паспорт).
Проект порядку денного: 1.Обрання лічильної комісії, голови та
секретаря зборів. 2.Звіт виконавчого органу Товариства за 2016 рік.
3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 4.Затвердження звіту
та висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. 5.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік та порядок розподілу прибутку (збитків) за
2016 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
(тис.грн.) (2015р./2016р.): Усього активів: 5721,1/7772,6; основні
засоби: 152,2/16,3; довгострокові фінансові інвестиції: 0/0; запаси:
4744,2/7174,3; сумарна дебіторська заборгованість: 133,9/0; грошові кошти та їх еквіваленти: 0,1/0,1; нерозподілений прибуток (непокритий збиток): -92,9/-144,4; власний капітал: 66/14,5; статутний
капітал: 158,9/158,9; довгострокові зобов'язання: 0/0; поточні
зобов'язання: 55,9/55,9; чистий прибуток (збиток): 0,1/-51,5; середньорічна кількість акцій (шт.): 635700/635700; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.): 0/0; чисельність працівників
на кінець періоду: 1/1.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄȿɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ
ȺȼɌɈȻɍɋɇɂɏɋɌȺɇɐ,Ƀª

Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥLɱɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ɏɚɪɤLɜɫɶɤɟɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɚɜɬɨɛɭɫɧɢɯɫɬɚɧɰLɣª
ɈɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɚɮɨɪɦɚɟɦɿɬɟɧɬɚȺɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɏɚɪɤLɜɩɪɨɫɩɟɤɬȽɚɝɚɪLɧɚɛ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚɬɟɥɟɮɨɧɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚWLS#EXVNKDUNRYXD
Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSVPLGDJRYXD
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɂɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ  ɪ
ɤɜɨɪɭɦɩɪɨɬɨɤɨɥʋ ɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹɦɜɿɞɛɭɥɢɫɹɧɚ
ɫɬɭɩɧɿɡɦɿɧɢɭɫɤɥɚɞɿɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȽɭɡɧɟɧɤɨɜɚɘɪɿɹ
Ƚɟɨɪɝɿɣɨɜɢɱɚ  ɪ ɜɨɥɨɞɿɽ ɩɚɤɟɬɨɦ ɚɤɰɿɣ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 
ɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿɡɪ
 ɉɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ƚɨɥɨɜɱɚɧɫɶɤɨ
ɝɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȱɜɚɧɨɜɢɱɚ  ɪ ɜɨɥɨɞɿɽ ɩɚɤɟɬɨɦ ɚɤɰɿɣ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ
ɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿɡɪ
 ɉɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ƚɭɡɧɟɧɤɨɜɚ ȱɝɨɪɹ
Ƚɟɨɪɝɿɣɨɜɢɱɚ  ɪ ɜɨɥɨɞɿɽ ɩɚɤɟɬɨɦ ɚɤɰɿɣ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 
ɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿɡɪ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹȽɨɥɨɜɢɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɋɚɪɤɿɫɨɜɨʀɅɸɛɨɜɿ
Ʌɟɨɧɿɞɿɜɧɢɪɜɨɥɨɞɿɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɭɪɨɡɦɿɪɿɨɫɨɛɚ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿɡɪ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɋɿɱɟɜɨʀɇɚɬɚɥɿɆɢ
ɯɚɣɥɿɜɧɢɪɜɨɥɨɞɿɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɭɪɨɡɦɿɪɿɨɫɨɛɚ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿɡɪ
 ɉɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ʉɨɫɬɨɝɥɨɞɨɜɨʀ ȼɿ
ɤɬɨɪɿʀȽɟɧɧɚɞɿʀɜɧɢɪɜɨɥɨɞɿɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɭɪɨɡɦɿɪɿ
ɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿɡɪ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹȾɢɪɟɤɬɨɪɚȽɭɡɧɟɧɤɨɜɚȽɟɨɪɝɿɹɈɥɟɤɫɿɣɨɜɢ
ɱɚɪɜɨɥɨɞɿɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɭɪɨɡɦɿɪɿɨɫɨɛɚɩɟɪɟ
ɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿɡɪ
 Ɉɛɪɚɧɨ ɱɥɟɧɨɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɡ ɬɟɪɦLɧɨɦ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɨɞɢɧ ɪɿɤ
Ƚɭɡɧɟɧɤɨɜɚ ɘɪɿɹ Ƚɟɨɪɝɿɣɨɜɢɱɚ Ɋɿɲɟɧɧɹɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ
ɜɿɞɪ ɨɛɪɚɧɢɣȽɨɥɨɜɨɸɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȼɨɥɨɞɿɽɩɚɤɟɬɨɦ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɊȿɋɍɊɋɂɄɊɂȼȻȺɋɍª

ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɚ  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟ
ɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦɄɪɢɜɢɣɊɿɝɜɭɥɢɰɹɌɟɥɟɜɿɡɿɣɧɚɛɭɞɢɧɨɤ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ
ɳɨɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɨɛɝɨɞɢɧɿɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɱɟɪɝɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɚɚɞɪɟɫɨɸȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦɄɪɢɜɢɣɊɿɝ
ɜɭɥɌɟɥɟɜɿɡɿɣɧɚɩɪɢɣɦɚɥɶɧɹ
ɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɨɟɤɬɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ 
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɨɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨ
ɜɢɬɚɱɥɟɧɿɜɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɱɟɪɝɨɜɢɯɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɉɪȺɌ©ɊȿɋɍɊɋɂɄɊɂȼȻȺɋɍª
 ɉɪɨ ɨɛɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɪɿɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉɪȺɌ©ɊȿɋɍɊɋɂɄɊɂȼȻȺɋɍª
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɪɟ
ɝɥɚɦɟɧɬɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉɪȺɌ©ɊȿɋɍɊɋɂɄɊɂȼȻȺɋɍª
ɊɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɪȺɌ©ɊȿɋɍɊɋɂɄɊɂȼȻȺɋɍªɩɪɨɪɨ
ɛɨɬɭɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɊɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɬɚɜɢɫɧɨɜɤɿɜɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉɪȺɌ©ɊȿɋɍɊɋɂɄɊɂȼ
ȻȺɋɍªɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɊɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉɪȺɌ©ɊȿɋɍɊɋɂɄɊɂȼȻȺɋɍªɩɪɨɪɨɛɨɬɭɡɚ
ɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɉɪȺɌ©ɊȿɋɍɊɋɂɄɊɂȼȻȺɋɍªɡɚɪɿɤ
ɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
ɉɪɨɪɨɡɩɨɞɿɥɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜ ɉɪȺɌ©ɊȿɋɍɊɋɂɄɊɂȼȻȺ
ɋɍªɡɚɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɡɚɪɿɤ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɛɭɞɟɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶɡɞɨɭɞɟɧɶɬɚɡɚɦɿɫɰɟɦ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜȾɥɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɩɪɢ
ɫɨɛɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɳɨ ɩɨɫɜɿɞɱɭɽ ɨɫɨɛɭ ɩɚɫɩɨɪɬ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ± ɧɚ
ɥɟɠɧɢɦɱɢɧɨɦɨɮɨɪɦɥɟɧɭɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɩɨɫɜɿɞɱɭɽɨɫɨɛɭ ɩɚɫɩɨɪɬ 
ɉɟɪɟɥɿɤɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨ

ɚɤɰɿɣɭɪɨɡɦɿɪɿɈɫɬɚɧɧɿɩ¶ɹɬɶɪɨɤɿɜɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɢȽɨ
ɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɟɦɿɬɟɧɬɚɫɬɚɪɲɨɝɨɜɢɤɥɚɞɚɱɚɤɚɮɟɞɪɢɟɤɨɧɨɦLɱɧɨʀ
ɤLɛɟɪɧɟɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦLɤɢ ɏɚɪɤLɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰLɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɧLɜɟɪɫɢɬɟɬɭLɦɄɚɪɚɡLɧɚ
 Ɉɛɪɚɧɨ ɱɥɟɧɨɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɡ ɬɟɪɦLɧɨɦ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɨɞɢɧ ɪɿɤ
ȽɭɡɧɟɧɤɨɜɚȱɝɨɪɹȽɟɨɪɝɿɣɨɜɢɱɚȼɨɥɨɞɿɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɭɪɨɡɦɿɪɿ
Ɉɫɬɚɧɧɿɩ¶ɹɬɶɪɨɤɿɜɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɢɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɟɦɿɬɟɧ
ɬɚɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɜLɞɞLɥɭȺɋɍɟɦɿɬɟɧɬɚ
 Ɉɛɪɚɧɨ ɱɥɟɧɨɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɡ ɬɟɪɦLɧɨɦ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɨɞɢɧ ɪɿɤ
Ƚɨɥɨɜɱɚɧɫɶɤɨɝɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ,ɜɚɧɨɜɢɱɚ ȼɨɥɨɞɿɽ ɩɚɤɟɬɨɦ ɚɤɰɿɣ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ
Ɉɫɬɚɧɧɿɩ¶ɹɬɶɪɨɤɿɜɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɢɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɟɦɿɬɟɧɬɚɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀɚɜɬɨɫɬɚɧɰɿʀʋɟɦɿɬɟɧɬɚ
 Ɉɛɪɚɧɨ ɱɥɟɧɨɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɡ ɬɟɪɦLɧɨɦ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɨɞɢɧ ɪɿɤ
Ƚɥɚɞɤɭ Ⱥɥɥɭ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɭ ȼɨɥɨɞɿɽ ɩɚɤɟɬɨɦ ɚɤɰɿɣ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 
Ɉɫɬɚɧɧɿɩ¶ɹɬɶɪɨɤɿɜɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀɚɜɬɨ
ɫɬɚɧɰɿʀʋɟɦɿɬɟɧɬɚɞɨɨɪɝɚɧɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɨɛɪɚɧɚɜɩɟɪɲɟ
 Ɉɛɪɚɧɨ ɱɥɟɧɨɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɡ ɬɟɪɦLɧɨɦ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɨɞɢɧ ɪɿɤ
ɄɭɩɿɧɭɈɥɟɧɭɉɟɬɪɿɜɧɭȼɨɥɨɞɿɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɭɪɨɡɦɿɪɿɈɫɬɚɧ
ɧɿɩ¶ɹɬɶɪɨɤɿɜɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɢɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɑɭɝɭʀɜɫɶɤɨʀɚɜɬɨɫɬɚɧɰɿʀ
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɚɜɬɨɫɬɚɧɰɿʀ ʋ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɜ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɨɛɪɚɧɚɜɩɟɪɲɟ
ɈɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭȾɢɪɟɤɬɨɪɚɡɬɟɪɦLɧɨɦɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɬɪɢɪɨɤɢȽɭɡɧɟɧ
ɤɨɜɚ ȽɟɨɪɝLɹ ɈɥɟɤɫLɣɨɜɢɱɚ ȼɨɥɨɞɿɽ ɩɚɤɟɬɨɦ ɚɤɰɿɣ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 
Ɉɫɬɚɧɧɿɩ¶ɹɬɶɪɨɤɿɜɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭȾɢɪɟɤɬɨɪɚɟɦɿɬɟɧɬɚ
 Ɉɛɪɚɧɨ ɱɥɟɧɨɦ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɬɟɪɦLɧɨɦ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɬɪɢ ɪɨɤɢ
ɋɚɪɤLɫɨɜɭɅɸɛɨɜɅɟɨɧLɞLɜɧɭɊɿɲɟɧɧɹɦɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞ
ɪ ɨɛɪɚɧɚȽɨɥɨɜɨɸɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀȼɨɥɨɞɿɽɩɚɤɟɬɨɦɚɤɰɿɣɭ
ɪɨɡɦɿɪɿɈɫɬɚɧɧɿɩ¶ɹɬɶɪɨɤɿɜɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɢɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɜɿɞɞɿɥɭɤɚɞɪɿɜɟɦɿɬɟɧɬɚɱɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɿȽɨɥɨɜɢɊɟɜɿ
ɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
 Ɉɛɪɚɧɨ ɱɥɟɧɨɦ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɬɟɪɦLɧɨɦ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɬɪɢ ɪɨɤɢ
ɋLɱɟɜɭ ɇɚɬɚɥɸ ɆɢɯɚɣɥLɜɧɭ ȼɨɥɨɞɿɽ ɩɚɤɟɬɨɦ ɚɤɰɿɣ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 
Ɉɫɬɚɧɧɿɩ¶ɹɬɶɪɨɤɿɜɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɢLɧɠɟɧɟɪɚɡɨɪɝɚɧLɡɚɰLʀɬɚɧɨɪ
ɦɭɜɚɧɧɹɩɪɚɰLɟɦɿɬɟɧɬɚɱɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
 Ɉɛɪɚɧɨ ɱɥɟɧɨɦ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɬɟɪɦLɧɨɦ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɬɪɢ ɪɨɤɢ
Ʉɨɫɬɨɝɥɨɞɨɜɭ ȼɿɤɬɨɪɿɸ Ƚɟɧɧɚɞɿʀɜɧɭ ȼɨɥɨɞɿɽ ɩɚɤɟɬɨɦ ɚɤɰɿɣ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ
Ɉɫɬɚɧɧɿɩ¶ɹɬɶɪɨɤɿɜɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɢɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɏɚɪ
ɤɿɜɫɶɤɨʀɚɜɬɨɫɬɚɧɰɿʀʋɟɦɿɬɟɧɬɚɱɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȼɫɿɜɤɚɡɚɧɿɨɫɨɛɢɧɟɧɚɞɚɥɢɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɞɨ
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɩɪɢ
ɬɹɝɭɜɚɥɢɫɹ
 Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ƚɭɡɧɟɧɤɨɜ Ƚɟɨɪɝɿɣ Ɉɥɟɤɫɿɣɨɜɢɱ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪ
ɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɿɧɧɟɫɟɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉɪȺɌ©ɊȿɋɍɊɋɂɄɊɂȼȻȺɋɍªɛɭɞɟɫɤɥɚɞɟɧɨɫɬɚɧɨɦɧɚ
ɝɨɞɢɧɭɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢɚɤɰɿɨɧɟɪɢɉɪȺɌ©ɊȿɋɍɊɋɂɄɊɂȼȻȺ
ɋɍªɬɚɚɛɨʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢɦɨɠɭɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢ
ɡɩɨɪɹɞɤɨɦɞɟɧɧɢɦɡɛɨɪɿɜɡɚɚɞɪɟɫɨɸȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦɄɪɢɜɢɣ
ɊɿɝɜɭɥɌɟɥɟɜɿɡɿɣɧɚɛɭɞɩɪɢɣɦɚɥɶɧɹɩɿɫɥɹɧɚɞɚɧɧɹɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨɡɚɩɢɬɭɞɨ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚ ɡɚ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ
ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ± ɝɨɥɨɜɚ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ʉɪɚɜɱɟɧɤɨ Ƚȼ Ⱦɨɜɿɞɤɢ ɡɚ ɬɟ
ɥɟɮɨɧɨɦ    Ⱥɞɪɟɫɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɟɛɫɚɣɬɭ ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɡɩɪɨɟɤɬɚɦɢɪɿɲɟɧɶɳɨɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɩɢɬɚɧɶɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨ
ɥɨɫɭɜɚɧɧɹɡɝɿɞɧɨɡɩɪɨɟɤɬɨɦɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨKWWSUHVNUHSOXVFRPXD
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉɪȺɌ©ɊȿɋɍɊɋɂɄɊɂȼȻȺɋɍª ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ
ɪɿɤ ɪɿɤ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ
 
Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢɬɨɜɚɪɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ ɲɬ


Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɭɩ ɜɥɚɫɧɢɯ


ɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ
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ɧɚɞɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɜɭɥȽɟɧɟɪɚɥɚ
ɊɨɞɢɦɰɟɜɚȺɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɿɜɹɤɿɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦɄɪɨɩɢɜ
ɧɢɰɶɤɢɣɜɭɥȽɟɧɟɪɚɥɚɊɨɞɢɦɰɟɜɚȺɤɚɛɿɧɟɬʋɊɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ±ɡɞɨȾɥɹɭɱɚɫɬɿɜɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
ɦɚɬɢɩɪɢɫɨɛɿɩɚɫɩɨɪɬɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ±ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶȾɚɬɚɫɤɥɚɞɚɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɪɧɚ
ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ
Ɉɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɬɚɫɩɨɫɨɛɭɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹɛɸɥɟɬɟɧɿɜɞɥɹɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɡɛɨɪɿɜ
Ɋɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
Ɋɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
Ɋɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɬɚɜɢɫɧɨɜɤɿɜɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɣɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ
ɤɨɦɿɫɿʀɡɚɪɿɤ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨ
ɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɱɥɟɧɿɜ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ɉɛ
ɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ  ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɳɨ
ɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡɝɨɥɨɜɨɸɿɱɥɟɧɚɦɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡ
ɦɿɪɭɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨ
ɝɨɜɨɪɿɜɡɜɤɚɡɚɧɢɦɢɨɫɨɛɚɦɢ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ

ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ
Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ
Ɂɚɩɚɫɢ
ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ
Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ
ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ
ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ
ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ
ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɤɰɿɣ ɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟ


ɪɿɨɞɭ ɲɬ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɜɥɚɫ


ɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ 


Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɢɦɨɠɭɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢɿɡɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɜɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡɞɨɡɚɚɞɪɟɫɨɸ
ɦɄɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɢɣɜɭɥȽɟɧɟɪɚɥɚɊɨɞɢɦɰɟɜɚȺɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹɡɞɨ
ɚɬɚɤɨɠɜɞɟɧɶɡɛɨɪɿɜɜɦɿɫɰɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɞɨɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɡɞɿɣ
ɫɧɟɧɧɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɉɪɚɜɚɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɳɨɞɨɜɧɟɫɟɧɧɹɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣɞɨɩɪɨɟɤɬɭ
ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɬɚɩɪɨɟɤɬɿɜɪɿɲɟɧɶɞɨɩɢɬɚɧɶɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɚɬɬɟɸɁɚɤɨɧɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªȺɞɪɟɫɚɜɥɚɫɧɨɝɨɜɟɛɫɚɣɬɭɧɚɹɤɨɦɭ
ɪɨɡɦɿɳɟɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɩɪɨɟɤɬɨɦɪɿɲɟɧɶɳɨɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟ
ɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨVPLGDJRYXDɉɨɫɚɞɨɜɨɸɨɫɨ
ɛɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɸɡɚɩɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɽ
ɝɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɄɨɜɚɥɟɧɤɨȱɝɨɪȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ȼȿɋɇȺª

Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ 
ɡɜɿɬɧɢɣɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɩɟɪɿɨɞ
ɩɟɪɿɨɞ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ
 
Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ
 
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
 
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ 


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ ɲɬ  

Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɭɩ ɜɥɚɫɧɢɯ


ɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ 


Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɢɦɨɠɭɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢɿɡɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ
ɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɜɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡɞɨɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦɄɪɨ
ɩɢɜɧɢɰɶɤɢɣɜɭɥȼɟɥɢɤɚɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɚɨɮɿɫɡɞɨɚɬɚɤɨɠ
ɜɞɟɧɶɡɛɨɪɿɜɜɦɿɫɰɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɞɨɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ
ɉɪɚɜɚ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɳɨɞɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɬɚ
ɩɪɨɟɤɬɿɜɪɿɲɟɧɶɞɨɩɢɬɚɧɶɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɚɬɬɟɸɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪ
ɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªȺɞɪɟɫɚɜɥɚɫɧɨɝɨɜɟɛɫɚɣɬɭɧɚɹɤɨɦɭɪɨɡɦɿɳɟɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡ
ɩɪɨɟɤɬɨɦɪɿɲɟɧɶɳɨɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧ
ɧɨɝɨVPLGDJRYXDɉɨɫɚɞɨɜɨɸɨɫɨɛɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɸɡɚɩɨɪɹɞɨɤ
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɽɞɢɪɟɤɬɨɪɋɸɪɇɚɬɚɥɿɹȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚ

ɧɚɞɚɥɿ ± Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ ɜɭɥ
ȼɟɥɢɤɚ ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɚ ɨɮɿɫ  ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɱɟɪɝɨɜɢɯ
ɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚɞɚɥɿ±ɡɛɨɪɢ ɹɤɿɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹ
 ɤɜɿɬɧɹ  ɪ ɨ  ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ  ɦ Ʉɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɢɣ ɜɭɥ
ɅɢɜɚɪɧɚɑɤɚɛɊɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ±ɡɞɨ
 Ⱦɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɡɛɨɪɚɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɩɪɢ ɫɨɛɿ ɩɚɫɩɨɪɬ
ɞɥɹɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ±ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶȾɚɬɚɫɤɥɚɞɚɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿ
ɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɛɨɪɚɯ©ªɤɜɿɬɧɹɪɧɚ
ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ
Ɉɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɬɚɫɩɨɫɨɛɭɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹɛɸɥɟɬɟɧɿɜɞɥɹɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɡɛɨɪɿɜ
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