
ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту ліцензування професій-
них учасників фондового ринку, відповідно до пункту 
5 розділу V Положення про порядок розміщення, обі-
гу та викупу цінних паперів інституту спільного інвес-
тування, затвердженого рішенням Комісії від 
30.07.2013 № 1338, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.08.2013 за № 1475/24007, рішення 
Комісії № 721 від 28.09.2017, звіту про досягнення мі-
німального обсягу активів Пайового венчурного ін-
вестиційного фонду недиверсифікованого виду за-
критого типу «Прем’єр-Буд» (код ЄДРІСІ – 23300476) 
ТОВ «КУА «Актив» (ІКЮО – 19334672), визнано па-
йовий венчурний інвестиційний фонд недиверси-
фікованого виду закритого типу «прем’єр-Буд» 
тов «КУа «актив» таким, що відповідає вимогам 
щодо мінімального обсягу активів пайового фонду – 
розпорядження № 0350-СІ від 29 вересня 
2017 року.

* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи 

Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, директора департаменту ліцензування профе-
сійних учасників фондового ринку, відповідно до 
пункту 3 розділу V Положення про порядок припи-
нення пайового інвестиційного фонду, затверджено-
го  рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, 
 зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 17 грудня 2013 року за № 2128/24660 (із зміна-
ми), та відповідно до наданих документів Товари-
ством з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «Фінансовий капітал» для ви-
ключення відомостей про Пайовий венчурний інвес-
тиційний фонд «Омега Фонд» недиверсифікованого 
виду закритого типу, реєстраційний код за Реєстром: 
233866, з Єдиного державного реєстру інститутів 
спільного інвестування у зв’язку з ліквідацією, скасо-
вано реєстрацію регламенту пайового венчурного 
інвестиційного фонду «омега фонд» недиверси-
фікованого виду закритого типу товариства з об-
меженою відповідальністю «Компанія з управ-
ління активами «фінансовий капітал», 
зареєстрованого 14.12.2007 року. Анульовано свідо-
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цтво про внесення відомостей про Пайовий венчур-
ний інвестиційний фонд «Омега Фонд» недиверсифі-
кованого виду закритого типу, реєстраційний код 
за Реєстром: 233866, Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Компанія з управління активами «Фі-
нансовий капітал» до Єдиного державного реєстру 
інститутів спільного інвестування від 14.12.2007 року 
№ 866, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку – розпорядження № 0315-ІС 
від 02 жовтня 2017 року.

* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи 

Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, т. в.о директора департаменту корпоративно-
го управління та корпоративних фінансів, на підста-
ві рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 10.11.2015 р. № 1843 (зі змі-
нами), підпункту а) пункту 3 Розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 28 травня 2013 року за № 822/23354 (зі зміна-
ми), та відповідно до документів, наданих публіч-
ним  акціонерним товариством «аКцІонерний 
КомерцІйний БанК «новий», 49000, м. Дніпро, 
пр. Д. Яворницького, буд. 93, код за ЄДРПОУ: 
19361982, на зупинення обігу акцій у зв’язку з лікві-
дацією акціонерного товариства, зупинено обіг про-
стих іменних акцій Публічного акціонерного товари-
ства «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
«НОВИЙ» – розпорядження № 417-Кф-З від 
02 жовтня 2017 року.

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

«04» жовтня 2017 року.
* * *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, т. в.о. директора департаменту корпоративного 
управління та корпоративних фінансів, що діє на під-
ставі рішення Комісії від 10.11.2015 № 1843, із зміна-
ми, п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354, 
із змінами та доповненнями, відповідно до докумен-
тів, наданих ПрАТ «Київський завод світлочутливих 
матеріалів «Фотон», код за ЄДРПОУ: 00205162, 03057, 
м. Київ, пр. Перемоги, 42, на скасування реєстрації 
випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного 
товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Київський завод світлочутливих матеріалів 
«Фотон». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Київський завод світлочутливих матеріалів 
«Фотон» від 30.07.2013 року № 110/1/2013, видане 

05.11.2013 року Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 335-КФ-С-А від 03 жовтня 2017 року.

03.10.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

Інформація про роботу 
Управління нКцпфр 
у південному регіоні

за ІІ половину вересня 2017 року
Управлінням Національної комісії з цінних папе-

рів та фондового ринку у Південному регіоні за ІІ по-
ловину вересня 2017 року у відношенні юридичних 
осіб складено 4 (чотири) акта про правопорушення 
на ринку цінних паперів, з яких:

1 – за порушення законодавства про цінні папери, 
нормативних актів НКЦПФР у відношенні ПрАТ «Фак-
торингова компанія «Дельта Колект».

1 – за нерозміщення, розміщення не в повному 
обсязі інформації та/або розміщення недостовірної 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії про ринок цінних паперів у відношенні 
ПрАТ «Факторингова компанія «Дельта Колект».

1 – неопублікування, опублікування не в повному 
обсязі інформації та/або опублікування недостовір-
ної інформації у відношенні ПрАТ «Факторингова 
компанія «Дельта Колект».

1 – за неподання, подання не в повному обсязі ін-
формації та/або подання недостовірної інформації 
у відношенні ПрАТ «Факторингова компанія «Дельта 
Колект».

За період з 18.09.2017 р. по 29.09.2017 р. управ-
лінням НКЦПФР у Південному регіоні винесено 
2 (два) розпорядження про усунення порушень за-
конодавства про цінні папери.

Також, у вищевказаному періоді управлінням роз-
глянуто та надано відповідь на 1 (одне) звернення 
юридичної особи щодо володіння цінними папера-
ми, а також 1 (одне) звернення ліквідатора щодо во-
лодіння цінними паперами юридичною особою.

Одночасно, в зазначеному періоді, управлінням 
проведено 2 (дві) планові перевірки суб’єктів пер-
винного фінансового моніторингу:

– ТОВ «Нафта-Інвест»;
– ТОВ «КУА «Юг-Івест».
Крім того, за ІІ половину вересня 2017 року до те-

риторіального управління надійшло 1 (одне) пла-
тіжне доручення про сплату 2 (двох) штрафних 
санкцій юридичною особою у добровільному поряд-
ку до Державного бюджету України на суму 680 (шіст-
сот вісімдесят) грн.

18 та 25 вересня 2017 року начальник управляння 
приймав участь в апаратних нарадах Одеської об-
ласної державної адміністрації.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРЮКІВСЬКЕ 
АВТОПІДПРИЄМСТВО 17445»

код за ЄДРПОУ 05524742, місцезнаходження: вул. Ринкова,18, м. Ко-
рюківка, Чернігівської області, 15300, Україна (далі - товариство), по-
відомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 
09 листопада 2017 року об 15:00 годині за адресою: вул. ринкова,18, 
м. Корюківка, Чернігівської області, 15300, Україна (зал засідань 
товариства).

перелік питань, що виносяться на голосування  
(порядок денний):

1. Обрання складу лічильної комісії позачергових загальних зборів 
акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повнова-
жень.

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

3. Затвердження регламенту проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів Товариства.

4. Про схвалення звіту ліквідаційної Комісії та затвердження ліквіда-
ційного балансу Товариства у зв’язку із завершенням процесу ліквідації 
Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних 
зборах буде проводитись 09 листопада 2017 року з 14:00 до 14:50 за 

місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – 
також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства 
Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на 
участь у загальних зборах – станом на 24 годину 03 листопада 2017 
року. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних збо-
рів акціонерів Товариства до дати їх проведення, акціонери Товариства 
та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Рин-
кова,18, м. Корюківка, Чернігівської області, (зал засідань товариства) 
у робочі дні, крім суботи та неділі, з 9:00 до 12:00 год. У день прове-
дення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, за місцем проведення загальних зборів. Відповідальна по-
садова особа Товариства з питань ознайомлення акціонерів з доку-
ментами: голова ліквідаційної комісії Товариства – Коломійчук Анато-
лій Никифорович. Телефон для довідок і пропозицій (04657) 2-26-96.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного - http: // www.atp17445pat.ua

ліквідаційна комісія

приватне аКцІонерне товариСтво  
«КорЮКІвСЬКе автопІдприЄмСтво 17445»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«УКраїнСЬКий БУдІвелЬно - 

ІнвеСтицІйний БанК»
повідомлення про виникнення особливої інформації

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

емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
Повне найменування 
емітента: 

публічне акціонерне товариство 
«Український будівельно - інвестиційний 
банк»

Код за ЄДРПОУ: 26547581
Місцезнаходження: 01133 м.Київ, б-р л.Українки, 30-в 
Міжміський код, телефон 
та факс 

(044) 364 34 82, 494 02 28

Електронна поштова 
адреса: 

shymanskats@ubib.com.ua

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

https://ubib.com.ua/about/emitents
розділ: особлива та регулярна інформа-
ція емітента ат «УКрБУдІнвеСтБанК»

Вид особливої інформації  відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків голо-
суючих акцій 

II. текст повідомлення
Згідно інформації, яка отримана 02.10.2017 АТ «Укрбудінвестбанк» 

(надалі – Банк) від ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НА-
ЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», який здійснює облік права влас-
ності на акції Банку, відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і 
більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

- розмір частки акціонера фізичної особи в загальній кількості акцій, 
яка відповідає загальній кількості голосуючих акцій до зміни cтановив 
53,6896 % статутного капіталу Банку. Після зміни розмір частки акціонера 
в загальній кількості акцій, яка відповідає загальній кількості голосуючих 
акцій, становить 53,6869 % статутного капіталу Банку;

- розмір частки акціонера фізичної особи в загальній кількості акцій, 
яка відповідає загальній кількості голосуючих акцій до зміни становив 
46,3104 % статутного капіталу Банку. Після зміни розмір частки акціонера 
в загальній кількості акцій, яка відповідає загальній кількості голосуючих 
акцій, становить 46,3131 % статутного капіталу Банку.

III. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.
Голова правління
ат «Укрбудінвестбанк»  в.п.Качуровський
М.П.  02.10.2017 

пУБлІЧне  
аКцІонерне товариСтво  

«СеБ Корпоративний БанК»
додаток 28

до положення про розкриття  
інформації емітентами цінних паперів  

(пункт 6 глави 1 розділу II)
повІдомлення 

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК».

2. Код за ЄДРПОУ – 37515069.
3. Місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 7.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 364 38 30, (044) 364 38 31.
5. Електронна поштова адреса – info@ua.sebgroup.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - https://sebgroup.com/about-seb/our-
locations/international-network/seb-in-ukraine.

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення – Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до статуту ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (далi 

також – «Банк») в чиннiй редакцiї члени Спостережної ради Банку оби-
раються (призначаються), вiдкликаються (звiльняються) Загальними 
зборами акцiонерiв. Згiдно рiшення Єдиного акцiонера ПАТ «СЕБ КОР-
ПОРАТИВНИЙ БАНК» Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ (публ) № 22 вiд 
02 жовтня 2017 року повноваження члена Спостережної ради, пред-
ставника акцiонера Джаервелае Юссi Сакарi було припинено. Пiдстава 
прийнятого рiшення: положення чинного законодавства України та Ста-
туту Банку. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: 
виконання вимог чинного законодавства України стосовно Спостережної 
ради Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
вищевказана особа не має. Замiсть особи, повноваження якої припине-
но, нiкого не обрано. Вищевказана особа перебувала на посадi з 
21.04.2017р.

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 ________ андерссон нільс леннарт Крістіан
М. П.             (підпис)
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пУБлIЧне  
аКцIонерне товариСтво  

«СУмСЬКе машиноБУдIвне  
наУКово-вироБниЧе оБ’Єднання»

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 

«Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання».
2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: snpo@frunze.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.frunze.com.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. текст повідомлення

N
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової вартості 
майна або послуг, 
що є предметом 

правочину, до 
вартості активів 

емітента за даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності

(у відсотках)
1. 28.09.2017 р. 231 372,272 6 241 543 3,7

28.09.2017р., протокол 28/09-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сум-
ське НВО» (далі - Товариство) було прийнято рiшення про укладення 
між Товариством та LLC QC International Trading Group (юридична та 
поштова адреса: Czech Republic Praha 10 Chudenicka 1059 \ 30 
Hostivar 10200 (Чехія) (далі - Замовник) контракту на поставку техно-
логічного обладнання та виконання робіт для дотискувальної комп-
ресорної станції і установки осушки газу для будівництва 4-ї нитки 
УППБС ТОВ «Мубарекський ГПЗ», розташованої в Мубарекському 
районі, Кашкадар'їнської області, Республіки Узбекистан, на загальну 
суму, що не перевищує 8,74 млн. дол. США.*
2. 28.09.2017 р. 420 917,52 6 241 543 6,74

28.09.2017р., протокол 28/09-2017, Наглядовою радою Товариства 
було прийнято рiшення про укладення між Товариством та Замовни-
ком контракту на поставку технологічного обладнання та виконання 
робіт для дотискувальної компресорної станції УППБС ТОВ «Шуртан-
нефтегаз» (Узбекистан), розташованої в Гузарському районі 
Кашкадар'їнської області, Республіки Узбекистан, на загальну суму, 
що не перевищує 15,9 млн. дол. США.*
3. 28.09.2017 р. 122 833,792 6 241 543 1,97

28.09.2017р., протокол 28/09-2017, Наглядовою радою Товариства 
було прийнято рiшення про укладення між Товариством та Замовни-
ком контракту на поставку технологічного обладнання та виконання 
робіт для бустерної компресорної лінії для УППБС ТОВ «Мубарек-
ський ГПЗ», розташованої в Мубарекському районі, Кашкадар'їнської 
області, Республіки Узбекистан, на загальну суму, що не перевищує 
4,64 млн. дол. США.*

* Офіційний курс НБУ станом на 28.09.2017р.: 1 дол. США = 
26,4728 грн. 

Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином 
Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/
вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 
80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень».

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

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

Генеральний директор  цимбал о.Ю. 
29.09.2017р.

приватне аКцІонерне товариСтво  
«УКроптКУлЬттовари»

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

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Укропткульттовари»

1.2. Організаційно-правова форма 
емітента

Акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01553054
1.4. Місцезнаходження емітента 25014, м. Кропивницький,  

вул. Родникова, 88.
1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(0522) 27-71-78 

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

http://roshenkr.com.ua/ 

1.7. Електронна поштова адреса 
емітента

roshen.logist.kr@infocom.kr.ua 

1.8. Дата вчинення події 2 жовтня 2017 р.
1.9. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента
2. текст повідомлення:

2.1.2 жовтня 2017 р. Приватне акціонерне товариство «Укропткультто-
вари» (далі – Товариство)  отримало від Акціонера Товариства - Дочірнього 
підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (далі – Акціонер) повідо-
млення  про заміну члена Наглядової ради – представника Акціонера. 

Інформація про припинення повноважень відкликаного акціонером 
члена наглядової ради товариства – представника акціонера. У зв’язку 
з отриманим ПрАТ «Укропткульттовари» 2 жовтня 2017 р. повідомленням від 
Акціонера - Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» 
про заміну члена Наглядової ради – представника Акціонера повнова-
Ження припинено:

Член Наглядової ради ПрАТ «Укропткульттовари» Яковенко Антон Вік-
торович (Паспорт серії ВА № 013127, виданий 10 жовтня 2002 року Шев-
ченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Підстава для припинення повно-
важень: отримання ПрАТ «Укропткульттовари» повідомлення  про заміну 
члена Наглядової ради – представника Акціонера. Обґрунтування змін у 
персональному складі посадових осіб: повідомлення  про заміну члена 
Наглядової ради – представника Акціонера. Яковенко А. В. акціями 
ПрАТ «Укропткульттовари» не володіє. Яковенко А. В. є представником 
акціонера емітента Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація 
«РОШЕН» (ідент. код юр. особи 25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, 
вул. Електриків, 26/9). ДП «КК «РОШЕН» володіє 60 000 шт. простих іменних 
акцій, загальною номінальною вартістю 15 000 грн. 00 коп., що складає 
0,6780 % статутного капіталу Товариства.

Особа перебувала на даній посаді 5 місяців 11 днів. Особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2. 2 жовтня 2017 р. Приватне акціонерне товариство «Укропткультто-
вари» (далі – Товариство)  отримало від Акціонера Товариства - Дочірнього 
підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (далі – Акціонер) повідом-
лення про заміну члена Наглядової ради – представника Акціонера.

Інформація про набуття повноважень новим членом наглядової ради 
товариства – представником акціонера. У зв’язку з отриманим ПрАТ «Укропт-
культтовари» 2 жовтня 2017 р. повідомленням від Акціонера - Дочірнього 
підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН»  про заміну члена Нагля-
дової ради – представника Акціонера повноваЖення наБУто:

Член Наглядової ради ПрАТ «Укропткульттовари» Москалевський Вя-
чеслав Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), 
строк повноважень 3 (три) роки. Підстава для набуття повноважень: отри-
мання ПрАТ «Укропткульттовари» повідомлення  про заміну члена Нагля-
дової ради – представника Акціонера. Обґрунтування змін у персонально-
му складі посадових осіб: повідомлення  про заміну члена Наглядової 
ради – представника Акціонера. Москалевський В. О. акціями Товариства 
не володіє. Москалевський В. О. є представником акціонера емітента До-
чірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (ідент. код юр. 
особи 25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9). 

ДП «КК «РОШЕН» володіє 60 000 шт. простих іменних акцій, загальною 
номінальною вартістю 15 000 грн. 00 коп., що складає 0, 6780 % статутно-
го капіталу Товариства.

Інші посади, які Москалевський В.О. обіймав протягом останніх п’яти 
років: менеджер (управитель адміністративної діяльності) ДП «КК «РО-
ШЕН», Голова Наглядової ради ПрАТ «Племзавод «Літинський». Особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

Генеральний директор прат «Укропткульттовари»
_______________ яворський Ігор олегович

   / підпис МП /
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«веСКо»

повне найменування емітента: 

організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за ЄдрпоУ 
емітента: 
місцезнаходження емітента:

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

публічне акціонерне товариство 
«веско»
публічне акціонерне товариство

00282049

84205, донецька область, 
м. дружківка, вул. Індустріаль-
на, буд.2 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua 
відомості про прийняття рішен-
ня про надання згоди на вчинен-
ня правочинів, щодо вчинення 
яких є заінтересованість

текст повідомлення:
30 вересня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №21) 

прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинен-
ня якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання безвiдсоткової 
поворотної фiнансової допомоги Приватному акцiонерному товариству 
«Систем Кепiтал Менеджмент», м.Донецьк, вул.Мар’їнська, 1, код за 
ЄДРПОУ 31227326, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, 
що є предметом правочину становить 200 000 000,00 грн. Вартiсть активiв 
ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 2 001 659 000,00 грн. Спiввiдношення 
суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» 
становить 9,9917%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових 
коштiв може здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома пла-
тежами); повернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за 
розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути 
зроблений не пiзнiше 11.01.2018 року; фiнансова допомога може бути по-
вернена Позичальником достроково.

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

Генеральний директор  Є.в. цимарман

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво «СУмСЬКе машиноБУдIвне 
наУКово-вироБниЧе оБ'Єднання».

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

емітентом для розкриття інформації: www.frunze.com.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. текст повідомлення

N
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними остан-

ньої річної 
фінансової 

звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової 
вартості майна або 

послуг, що є предметом 
правочину, до вартості 

активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності
(у відсотках)

1. 27.09.2017 р. 149 446,08 6 241 543 2,4
27.09.2017р., протокол 27/09-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське 

НВО» (далі - Товариство) було прийнято рiшення про укладення між То-
вариством та Публічним акціонерним товариством «Національна акціо-
нерна компанія «Нафтогаз України» договору поставки природного газу. 
Вартість газу, що поставляється за договором, становить 149 446 080 
гривень з ПДВ. Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним 
правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо 
ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 
80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень».

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

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

Генеральний директор  цимбал о.Ю. 29.09.2017р.

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 
товариСтво  
«ГотелЬ-УКраїна»

2. Код за ЄДРПОУ 14219127
3. Місцезнаходження 14000, м. Чернігів, пр-т Миру, буд. 33
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0462) 651400 (0462) 651400

5. Електронна поштова адреса hotelukr@athost.іnfo
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

hotelukr.athost.іnfo

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

ІІ. текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства 

«Готель-Україна» 29.09.2017р. (протокол від 29.09.2017 №19) переобрано 
на новий термін директора Петриченко Тетяну Миколаївну у зв’язку із за-
кінченням терміну дії повноважень згідно зі Статутом, термін повноважень 
подовжено по 28.09.2018р. включно. Особа акціями емітента не володіє, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на 
розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, які особа обійма-
ла протягом останніх 5 років: заступник директора ТОВ «Фірма «Богдан», 
з 01.07.2013 директор Публічного акціонерного товариства «Готель-
Україна», з 26.05.2016 директор Приватного акціонерного товариства 
«Готель-Україна».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Директор Петриченко Тетяна Миколаївна

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.10.2017

(дата)

приватне  
аКцIонерне товариСтво 

«ГолованIвСЬКе автотранСпортне 
пIдприЄмСтво 13539»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

СТВО «ГОЛОВАНIВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
13539». 

2. Код за ЄДРПОУ: 03117263. 
3. Місцезнаходження: 26500, Кiровоградська обл., смт. Голованiвськ, 

вул. МАЯКОВСЬКОГО, 5. 
4. Міжміський код, телефон та факс. 0525221131. 
5. Електронна поштова адреса: atp13539@emitents.in.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://03117263.infosite.com.ua. 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
II. текст повідомлення

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.09.2017 р. КРАВЧЕНКО 
СЕРГIЙ ВIКТОРОВИЧ припиняє повноваження т.в.о. Голови Правлiння 
(пiдстава - за власним бажанням). Акцiями емiтента не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi: 4,5 роки. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
вiд 30.09.2017 р. Безносюк Юрiй Дмитрович обраний на посаду Голови 
Правлiння. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: без-
строково. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
Головний iнженер ПрАТ «ГОЛОВАНIВСЬКЕ АТП 13539». Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Найменування посади: Голова правлiння Безносюк 
Юрiй дмитрович.
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приватне аКцIонерне товариСтво 
«ЖитлоКомУнпоСтаЧторГ»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 
товариство «Житлокомун-
постачторг»

2. Код за ЄДРПОУ 03336396
3. Місцезнаходження 14000, м.Чернiгiв, Гонча, б.59
4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 77-40-22 

(0462) 77-40-22
5. Електронна поштова адреса stock@zhitlokpt.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.zhitlokpt.pat.ua

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

II. текст повідомлення
Бондаренко Наталiя Миколаївна звiльнена з посади Головного бухгал-

тера Товариства (Наказ № 8-К вiд 29.09.2017 р.) Особою не надана згода 
на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi ємiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Особа перебувала на посадi три мiсяцi.

Алiєва Свiтлана Миколаївна призначена Головним бухгалтером Това-
риства з 02.10.2017 р. (Наказ № 9-К 02.10.2017 р.) Особою не надана 
згода на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi 
ємiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Особу призначено на невизначений термiн. Протягом останнiх 
п’яти рокiв перебувала на посадi Головного бухгалтера Командитного то-
вариства «Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Полiссяєвробуд».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Директор Соронович Лев Iванович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 02.10.2017

(дата)

шановні акціонери!
приватне аКцІонерне товариСтво 

«мономаХ»,
 ідентифікаційний код 19421419, (надалі – Товариство), повідомляє про 
скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (нада-
лі - Збори). 

Збори відбудуться 20 жовтня 2017 р. у конференц-залі за адресою 
місцезнаходження Товариства: Київська область, Броварський р-н, 
с. м. т. велика димерка, вул. Комунальна, б.10.

початок Зборів об 11.00 годині. Реєстрація акціонерів проводитиметь-
ся з 10.00 до 10.50 на підставі переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення Зборів (16.10.2017р.).

проект порядку денного:
1. Про обрання Лічильної комісії Товариства та затвердження порядку 

проведення Зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства. 
3. Про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого 

є заінтересованість
4. Про надання повноважень на укладання (підписання) договорів/до-

даткових угод та підписання інших необхідних документів.
Для участі у Зборах необхідно мати:
- для фізичних осіб – паспорт або інший документ, який посвідчує 

особу; 
- для уповноважених представників – паспорт (документ, що посвідчує 

особу) та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством Укра-
їни. 

Ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку ден-
ного скликаних Зборів акціонерів здійснюється у кімнаті № 1 за адресою 
місцезнаходження Товариства: Київська область, Броварський р-н, с.м.т. Ве-
лика Димерка, вул. Комунальна, б.10. Особа відповідальна за ознайом-
лення акціонерів з документами, що стосуються порядку денного скликаних 
Зборів – Половко Вікторія Вікторівна, Ревізор Товариства, телефон для 
зв’язку: +380(044)3320848, 3316108.

Порядок денний та проекти рішень щодо кожного з питань порядку 
денного Зборів розміщено на веб - сайті Товариства: www.monomakh.
com.ua.

Генеральний директор  Кондратенко я.в. 

приватне аКцІонерне товариСтво «енерГІя – ІнвеСт» 
(код ЄДРПОУ 24220539, місцезнаходження: Україна, 03055, 
м. Київ, провулок Тбіліський, 4/10) (надалі – «Товариство») 
повідом ляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»), які відбудуть-
ся 10 листопада 2017 р. об 11:00 годині за адресою: Україна, 
03055, м. Київ, провулок Тбіліський, 4/10, в адмінбудинку, 
2-й поверх, кімната №206.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у поза-
чергових загальних зборах відбудеться в день та за місцем про-
ведення позачергових загальних зборів з 10:30 до 10:50 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь 
у позачергових загальних зборах – 06 листопада 2017р. 

проеКт порядКУ денноГо
позачергових загальних зборів акціонерів товариства:
1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення 

про припинення їх повноважень.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлете-

ню для голосування на позачергових загальних зборах Товари-
ства.

3. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних 
зборів акціонерів Товариства.

4. Про затвердження регламенту позачергових Загальних збо-
рів акціонерів Товариства.

5. Про реорганізацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЕНЕРГІЯ – ІНВЕСТ» шляхом його перетворення в ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. 

6. Про порядок та строки для прийняття претензій кредито-
рів.

7. Про затвердження найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ – правонаступника ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГІЯ – ІНВЕСТ», що ство-
рюється внаслідок реорганізації.

8. Про припинення повноважень Генерального директора 
ПрАТ «ЕНЕРГІЯ – ІНВЕСТ». 

9. Про призначення комісії з припинення (перетворення) ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГІЯ – ІНВЕСТ».

10. Про затвердження порядку скасування реєстрації випуску 
акцій і анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

11. Про порядок та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГІЯ – ІНВЕСТ» на частки у ста-
тутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ, що створюється внаслідок реорганізації.

12. Про порядок і умови здійснення перетворення.
13. 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://energia-invest.emit.com.ua/

До дати проведення позачергових загальних зборів акціонери 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийнят-
тя рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходжен-
ням Товариства за адресою: Україна, 03055, м. Київ, провулок 
Тбіліський, 4/10, в адмінбудинку, 2-й поверх, кімната №206, у 
робочі дні Товариства з 09:00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00), 
а в день проведення загальних зборів – також у місці їх прове-
дення. 

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Генеральний директор 
Бобко Віталій Миколайович. 

довідки за телефоном (044) 236-21-78

приватне аКцІонерне товариСтво  
«енерГІя – ІнвеСт»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво «БанК 
фамIлЬний»

2. Код за ЄДРПОУ 20042839
3. Місцезнаходження 03039, м.Київ, пр-т Голосiївський,26а
4. Міжміський код, телефон та факс 0442572014 0442580302
5. Електронна поштова адреса bank@fbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.fbank.com.ua

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

II. текст повідомлення
29.09.2017 Спостережною радою банку прийнято рiшення (Протокол 

Спостережної ради №58/2017 вiд 29.09.2017) про надання згоди на вчи-
нення значного правочину на розмiщення коштiв банку у депозитнi 
сертифiкати Нацiонального банку України 29.09.2017 та 02.10.2017 строком 
«овернайт», а також 03.10.2017 строком на 14 днiв. Ринкова вартiсть май-
на, що є предметом правочину, 72000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 290289 тис.грн.. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
24.80%.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Долженко Ольга Володимирівна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.10.2017
(дата)

повІдомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ»

Код за ЄДРПОУ: 25412361
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронів-

ка, вул. Елеваторна, 1
Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-00-00, 207-00-40
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.mhp.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про утворен-

ня, припинення його філій, представництв
II. текст повідомлення

02 жовтня 2017 року Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» (Протокол №24 від 
02.10.2017р.) у зв’язку із господарською необхідністю, було прийнято рішен-
ня про припинення (ліквідацію):

Повне найменування філії (представництва): ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗ-
ДІЛ «ПТАХОФАБРИКА МИРОНІВСЬКА» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ»;

Місцезнаходження філії (представництва): 19001, Черкаська обл., Канів-
ський район, с. Степанці, вул. Жовтнева, буд. 25;

Функції які виконувала філія: будівництво житлових і нежитлових буді-
вель.

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

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

Голова правління  Косюк Юрій анатолійович
02.10.2017р.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «миронІвСЬКий ХлІБопродУКт»

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 то-

вариСтво «СЄвЄродонецЬКе оБ’Єднання аЗот»
2. Код за ЄДРПОУ: 33270581
3. Місцезнаходження: 93403 Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 

вул. Пивоварова 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (0645) 71-33-93 , (0645) 71-43-99
5. Електронна поштова адреса: сenbum@azot.lg.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.azot.lg.ua/index.
php?page=osobliva_info&lng=ru

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 Наглядової ради ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

АЗОТ» від 29.09.2017 р. (Протокол № 29/09/2017 від 29.09.2017 р.) обрано 
(переобрано) членом Правління ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
АЗОТ» Білоусова Євгена Володимировича (згода на публікацію паспортних 
даних не отримана). 

Часткою в статутному капіталі ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
АЗОТ» не володіє.

Підстава призначення (обрання) - закінчення терміну повноважень.
Строк, на який призначено (обрано) особу - 1 рік. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-

чини не має.
Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 

заступник голови правління з перспективного розвитку, директор з 
матеріально-технічного забезпечення.

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  Бугайов л.С.
03.10.2017

приватне аКцIонерне товариСтво 
«УКрХарЧопромСервIС»

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 ТОВАРИ-
СТВО «УКРХАРЧОПРОМСЕРВIС»

2. Код за ЄДРПОУ: 13677276
3. Місцезнаходження: 02222 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 зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. текст повідомлення 

Рішенням Голови Правління Товариства 29.09.2017 р. (Наказ №130-ос/тр 
від 29.09.2017 р.) Зозуля Романа Миколайовича звільнено з посади Голов-
ного бухгалтера. Підстава такого рішення: Наказ №130-ос/тр від 
29.09.2017 р., заява Зозуля Р.М. про звільнення з займаної посади за влас-
ним бажанням. Посадова особа перебувала на посаді Головного бухгалте-
ра з 10.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. 
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. 

Рішенням Голови Правління Товариства 29.09.2017 р. (Наказ №133-ос/тр 
від 29.09.2017 р.) Воронцову Оксану Ігорівну призначено на посаду Головно-
го бухгалтера з 02.10.2017 р. Підстава такого рішення: Наказ №133-ос/тр від 
29.09.2017 р., заява Воронцової О.І. Строк, на який призначено особу, - без-
строково. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Акціями 
Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом остан-
ніх п'яти років: головний бухгалтер, бухгалтер.

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. 02.10.2017
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повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента - 
приватне аКцІонерне товариСтво 

«днІпровСЬКий КроХмалепатоКовий 
КомБІнат» 

(далі – Товариство)
1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕ-
ПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»

1.2.Організаційно-правова 
форма емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00383372  

1.4.Місцезнаходження емітента Україна, 51650, Дніпропетровська 
область, Верхньодніпровський район, 
смт. Дніпровське,  
вул. Олександра Островського,11

1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(05658) 47-111

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

www.dkpk.dp.ua 

1.7.Електронна поштова адреса 
емітента

secretar@dkpk.dp.ua 

1.8. Дата вчинення події 2 жовтня 2017 року
1.9.Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 

товариства

2. текст повідомлення: 
2.1.дата прийняття рішення та найменування уповноваженого ор-

гану емітента, що прийняв відповідне рішення: 
Рішення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів ПУБ-

ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕ-
ПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» 27 вересня 2017 р.

2.2.дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в Єдр: 2 жовтня 2017 р.

2.3.повне найменування акціонерного товариства до зміни: 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕ-

ПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ».
2.4.повне найменування акціонерного товариства після зміни:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕ-

ПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ».
3. підпис. 

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

Генеральний директор приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«днІпровСЬКий КроХмалепатоКовий КомБІнат» 

шванц петро анатолійович ________________________________
    підпис м. п.

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 

«Науково-виробниче пiдприємство «Орбiта»
2. Код за ЄДРПОУ-04833760
3. Місцезнаходження-49600, м.Днiпро, Панiкахи, 2
4. Міжміський код, телефон та факс-0567449500 7449503
5. Електронна поштова адреса-mail@orbita.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-www.orbita.dp.ua
7. Вид особливої інформації-Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

Позачерговими загальними зборами акціонерів товариства, які відбули-
ся 29.09.2017року прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення Товариством значних правочинiв в перiод з 29 вересня 2017року по 
29 вересня 2018р. (включно), сукупна вартiсть яких перевищує 25%, але 
менше нiж 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства, предметом (характером) яких є: одержання Товари-
ством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв 

та /або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в банкiвських 
установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку 
та/або укладання iнших договорiв; забезпечення виконання зобов’язань 
(в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань третiх 
осiб; купiвля, продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення 
права вимоги та/або переведення боргу, оренди, лiзингу; iншi господарськi 
правочини, якi пов’язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає 
будь-якою iз сторiн.Доручити генеральному директору Товариства оформ-
ляти та пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених знач-
них правочинiв. Вартість активів емітента за данними останньої річної фі-
нансової звітності – 9028 тис.грн., гранична сукупна вартість 
право чинів  – 4014 тис.грн. (50% вартості активів). Загальна кількість голо-
суючих акцій – 2007409, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для 
участі у зборах – 2007409,  кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення – 2007409, «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 Бойко Володимир Олексiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.10.2017
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «наУКово-вироБниЧе пIдприЄмСтво «орБIта»

Додаток 28 
 до Положення про розкриття інформації  

емітентами цінних паперів 
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента 

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

1. Повне найменування емітента ПАТ "IНВЕСТБУДСЕРВIС"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

32244833

3. Місцезнаходження емітента 01010 м. Киiв вул. Михайла 
Омеляновича-Павленка, буд. 4

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0442807091 0442807091

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

vatinvestbud@ca.donbass.com

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

www.invest-buds.pat.ua

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

2. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв вiд 02.10.2017 р. (протокол № 02-10/17-1 

вiд 02.10.2017 р.) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб, 
а саме:

- про припинення повноважень за власним бажанням Члена Наглядової 
ради Товариства - Скiвки Олександра Анатолiйовича (згоду, щодо розкрит-
тя паспортних даних, посадовою особою не надано). Володiє часткою у 
статутному капiталi товариства у розмiрi 0,00000026% або 1 шт. вiд загаль-
ної кiлькостi акцiй. Термiн перебування на посадi - 1 рiк 5 мiсяцiв. Зазначена 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. - про 
обрання на посаду Члена Наглядової ради Товариства - Скiвки Олександра 
Анатолiйовича (згоду, щодо розкриття паспортних даних, посадовою особою 
не надано). Володiє часткою у статутному капiталi товариства у розмiрi 
0,00000026% або 1 шт. вiд загальної кiлькостi акцiй. Обирається строком на 
3 роки. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: мене-
джер. Посадова особа є акцiонером. - про припинення повноважень за 
власним бажанням Голови Наглядової ради Товариства Кучiна Сергiя Олек-
сандровича (згоду, щодо розкриття паспортних даних, посадовою особою 
не надано). Володiє часткою у статутному капiталi товариства у розмiрi 
0,00000026% або 1 шт. вiд загальної кiлькостi акцiй. Термiн перебування на 
посадi - 8 рокiв 2 мiсяцi. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. - про обрання на посаду Голови Наглядової ради 
Товариства - Кучiна Сергiя Олександровича (згоду, щодо розкриття паспорт-

пат «IнвеСтБУдСервIС»
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них даних, посадовою особою не надано).Володiє часткою у статутному 
капiталi товариства у розмiрi 0,00000026% або 1 шт. вiд загальної кiлькостi 
акцiй. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: на-
чальник iнвестицiйного департаменту .Посадова особа є акцiонером. -про 
припинення повноважень за власним бажанням Члена Наглядової ради 
Товариства - Верес Тетяни Володимирiвни (згоду, щодо розкриття паспорт-
них даних, посадовою особою не надано). Володiє часткою у статутному 
капiталi товариства у розмiрi 0,00000026% або 1 шт. вiд загальної кiлькостi 
акцiй. Термiн перебування на посадi - 8 рокiв 2 мiсяцi. Зазначена особа не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- про обрання на посаду Члена Наглядової ради Товариства - Верес 
Тетяни Володимирiвни (згоду, щодо розкриття паспортних даних, посадовою 

особою не надано). Володiє часткою у статутному капiталi товариства у 
розмiрi 0,00000026% або 1 шт. вiд загальної кiлькостi акцiй. Обирається 
строком на 3 роки. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 рокiв: заступник начальника юридичного вiддiлу.Посадова особа є 
акцiонером.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння ___________________ Косенко Iгор Степанович
    М.П.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво "КоЗелецЬ-
Ке автотранСпортне 
пIдприЄмСтво 17440"

2. Код за ЄДРПОУ 03119629
3. Місцезнаходження 17000, смт.Козелець Чернiгiвської обл., 

Магiстральна, 13
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04646) 2-14-81, 2-14-37 
(04646) 2-24-00

5. Електронна поштова адреса kozelec-17440@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

atp-17440.in.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 29 вересня 2017 року було прийня-

то рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на 
приватне. В Єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприємцiв та громадських формувань 02 жовтня 2017 р. були внесенi 
вiдповiднi змiни. Повне найменування акцiонерного товариства до 
змiни - Публiчне акцiонерне товариство «Козелецьке автотранспортне 
пiдприємство 17440», пiсля змiни - Приватне акцiонерне товариство 
«Козелецьке автотранспортне пiдприємство 17440». 

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 Козлачков Олександр 

Володимирович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.10.2017
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опе-

рацій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД БУДГІД-
РОПРИЛАД"

2. Організаційно-правова форма емітента - Приватне підприємство
3. Місцезнаходження емітента - 61052 м. Харків пров.Пискунівський, 4
4. Код за ЄДРПОУ - 00240276
5. Міжміський код та телефон, факс - (0572) 712-26-60; 712-26-60
6. Електронна поштова адреса: gidroprulad@gmail.com
7. Вид особливої інформації - Відомості про прийняття рішення про

розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутно-
го капіталу

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення
про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії - 02.10.2017

2. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет (адреса сто-
рінки)bydgidroprulad.kh.ua

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних папе-
рів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

Дата прийняття рішення 29.09.2017
Вид цінних паперів, що розміщуються Акція проста
Кількість цінних паперів, що розміщуються (штук) 7958452
Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.) 3979226
Частка від статутного капіталу (у відсотках) 99.48
Рішення про розміщення цінних паперів прийнято загальними збора-

ми акціонерів 29.09.2017р. Планується приватне розміщення простих
іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,50 грн. в кількості 7958452
шт. на суму 3979226,00 грн. Протоколом засідання Наглядової ради від
29.08.2017р. затверджено ціну розміщення акцій додаткового випуску у
розмірі 0,50 грн. Збільшення розміру статутного капіталу призведе до
збільшення частки у статутному капіталі емітента ТОВ "СТАТУС ЕССЕТ
КАПІТАЛ" (ЗНВПІФ "Венчурні інвестиції") та "фізичної особи", яка на час
прийняття рішення володіє 32335 шт. акцій емітента, що становить
77,826% від статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу товарис-
тва планується здійснити на 99,48%. Інвесторам в цінні папери надають-
ся майнові права власника (акціонера), що стосуються акціонерного това-
риства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного
товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна ак-
ціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акці-
онерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним
кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності
та припинення акціонерних товариств. Оплата за цінні папери, що розмі-
щуються, здійснюється грошовими коштами в національній валюті на по-
точний рахунок емітента та акціями українських емітентів, вартість яких
повинна відповідати ринковій вартості акцій, визначеній відповідно до
статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства". Фінансові ресурси,
залучені від розміщення акцій, в повному обсязі 100,0% планується вико-
ристати на придбання цінних паперів (акцій) українських емітентів. Кон-
вертація акцій не передбачається.

Голова  правління Кіншаков Віталій Макарович підтверджує досто-
вірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе
відповідальність згідно з законодавством.

02.10.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

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

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну влас-
ників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст Повідомлення 
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙ-

НОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (надалі - Товариство або Емітент)
29.09.2017 року отримано інформацію від особи, яка здійснює облік прав
власності на акції Емітента у депозитарній системі України, а саме Пере-
лік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про прове-
дення загальних зборів акціонерного товариства (надалі - Перелік), Пере-
лік складено станом на 19.09.2017 року (вих. № 143296зв від 22.09.2017
року), відповідно до інформації, що міститься у Переліку змінився власник,
якому належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Емітента, а саме:

пакет власника акцій юридичної особи - нерезидента ЩЕДРО ГРУП
ЛТД (SCHEDRO GROUP LTD), ідентифікаційний код з торговельного, су-
дового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іно-
земний суб'єкт господарської діяльності  - 333394, місцезнаходження -
Arch.Makariou III, буд. 113, оф. 1st floor, Limassol, Cyprus, 3021, змінився і
став менше 10 відсотків голосуючих акцій. 

Розмір частки власника акцій до зміни (у відсотках до статутного капі-
талу) - 99,479948 %,

Розмір частки власника акцій до зміни (у відсотках до кількості голосу-
ючих акцій) - 99,998540 %,

Розмір частки власника акцій після зміни (у відсотках до статутного ка-
піталу) - 0 %,

Розмір частки власника акцій після зміни (у відсотках до кількості голо-
суючих акцій) - 0 %.

Пакет власника акцій юридичної особи - нерезидента ОПТІМУСАГРО
ХОЛДІНГ ЛТД (OPTIMUSAGRO HOLDING LTD), ідентифікаційний код з
торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно за-
реєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності  - 334094, міс-
цезнаходження - Арх. Макаріу III, буд. 113, оф. 1-й поверх, Лімассол, Кіпр, 

змінився і став більше 10 відсотків голосуючих акцій, а саме:
Розмір частки власника акцій до зміни (у відсотках до статутного капі-

талу) - 0 %,
Розмір частки власника акцій до зміни (у відсотках до кількості голосу-

ючих акцій) -  0 %, 
Розмір частки власника акцій після зміни (у відсотках до статутного ка-

піталу) - 99,479948 %,
Розмір частки власника акцій після зміни (у відсотках до кількості голо-

суючих акцій) - 99,998540 %.
III. Підпис 

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

2. Голова Правління Закерничний А.В.
02.10.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої
інформації про емітента для опублікування у 

офіційному друкованому виданні

1. Повне найменування емітента: ПРАТ "ЗВ'ЯЗОК".
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22715515.
3. Місцезнаходження емітента:  61003, м. Харків, провул. Соляниківс-

ький, 4.
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (057) 761-83-88,
5.Електронна поштова адреса емітента: patzvyazok@ukr.net
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет: zvyazok@emitent.net.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.

Текст повідомлення 
Згiдно протоколу засідання Наглядової Ради ПрАТ "ЗВ'ЯЗОК" № 1/17

від 29.09.2017 року припиненi повноваження Директора Почапського Во-
лодимира Леонідовича Перебував на посадi з 29 вересня 2014 року, не-

погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В статут-
ному капіталі емітента має частку 13,4% (67 простих іменних акцiй Това-
риства). Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних вiдсутня.

Згiдно протоколу засідання Наглядової Ради ПрАТ "ЗВ'ЯЗОК" № 1/17
від 29.09.2017 року обрано Почапського Володимира Леонідовича на по-
саду Директора ПрАТ "ЗВ'ЯЗОК" на строк три роки. Протягом останніх
п'яти років обіймав посаду Директора, непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини не має. В статутному капіталі емітента має час-
тку 13,4% (67 простих іменних акцiй Товариства). Згода фiзичної особи
на розкриття паспортних даних вiдсутня.

Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

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

Директор ПрАТ "ЗВ'ЯЗОК" 
В.Л. Почапський

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА"
2. Код за ЄДРПОУ: 00292923
3. Місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,

вулиця Барикадна, будинок 15А
4. Міжміський код, телефон та факс: +380562387500;

+380562387501
5. Електронна поштова адреса: Helen.Kovalyova@heidelbergce-

ment.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.heidelbergce-
ment.ua/uk/public-documents

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

ІІ. Текст повідомлення
Згідно рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товарис-

тва "ХайдельбергЦемент Україна" (протокол № 06/17 від 02.10.2017 ро-
ку) в зв'язку з розірванням трудових відносин припинені повноваження
члена Правління Товариства директора з економіки та фінансів Торуба-
ри Максима Станіславовича (паспорт серія АН № 050215, виданий
25.02.2005 р. Ц. Міським РВ Криворізьким МУ УМВС України в Дніпро-
петровській обл.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Частка в статутному капіталі ПрАТ "ХЦУ" - 0%. Строк, на
якому Торубара М.С. перебував на посаді члена Правління - з
24.04.2017 року. Посада члена Правління є вакантною.  

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

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

2. Найменування посади:
Голова Правління 

Сільвіо Тіде
02.10.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

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

Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -
Банк) 02.10.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних
сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт 02.10.2017 на суму
43 000 тис. грн. з доведенням загального обсягу придбаних Банком де-
позитних сертифiкатiв Нацiонального банку України до 45 000 тис. грн. 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, виз-
начена вiдповiдно до законодавства, становить: 43 000 тис. грн.

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi становить 219 352 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предме-
том правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi (у вiдсотках) складає 19,6%.

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

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

2. Найменування посади  
Голова Правління 

Петренко Олександр Федорович
03.10.2017 р.
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повне найменування емітента: 

організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за ЄдрпоУ 
емітента: 
місцезнаходження емітента:

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

пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «веСКо»
публічне акціонерне товариство

00282049

84205, донецька область, 
м. дружківка,  
вул. Індустріальна, буд.2 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

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

текст повідомлення:
02 жовтня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №22) 

прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчи-
нення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отримання 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги вiд Публiчного 
акцiонерного товариства «Дружкiвське рудоуправлiння», Донецька обл., 
м. Дружкiвка, вул. Поленова, 112, код за ЄДРПОУ 00191796, що є 
афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом право-
чину становить 50 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2016 
рiк складає 2 001 659 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 2,4979%. 
Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв може 
здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); по-
вернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром су-
мами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не 
пiзнiше 11.01.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена По-
зичальником достроково.

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

Генеральний директор  Є.в. цимарман

повне найменування 
емітента: 

організаційно-правова 
форма емітента: 
Ідентифікаційний код за 
ЄдрпоУ емітента: 
місцезнаходження емітента:

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

пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «дрУЖКІв-
СЬКе рУдоУправлІння»
публічне акціонерне товариство

00191796

84205, донецька область, м. дружків-
ка, вул. поленова, буд.112 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

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

текст повідомлення:
02 жовтня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське 

рудоуправлiння» (протокол №13) прийнято рiшення про надання згоди на 
вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом 
якого є надання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги Публiчному 
акцiонерному товариству «Веско», Донецька обл., м. Дружкiвка, 
вул. Iндустрiальна, 2, код за ЄДРПОУ 00282049, що є афiлiйованою особою 
ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння». Сума коштiв, що є предметом право-
чину становить 50 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння» за 2016 рiк складає 500 849 000,00 грн. Спiввiдношення 
суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння» становить 9,9830%. Iншi iстотнi умови правочину: пере-
рахунок грошових коштiв може здiйснюватися рiзними за розмiром сумами 
(декiлькома платежами); повернення фiнансової допомоги може робитися 
рiзними за розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має 
бути зроблений не пiзнiше 11.01.2018 року; фiнансова допомога може бути 
повернена достроково.

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

Генеральний директор  Є.в. цимарман

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА"
2. Код за ЄДРПОУ: 00292923
3. Місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,

вулиця Барикадна, будинок 15А
4. Міжміський код, телефон та факс: +380562387500;

+380562387501
5. Електронна поштова адреса: Helen.Kovalyova@heidelbergce-

ment.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.heidelbergce-
ment.ua/uk/public-documents

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

ІІ. Текст повідомлення
Згідно рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товарис-

тва "ХайдельбергЦемент Україна" (протокол № 06/17 від 02.10.2017 ро-
ку) в зв'язку з розірванням трудових відносин припинені повноваження
члена Правління Товариства директора з економіки та фінансів Торуба-
ри Максима Станіславовича (паспорт серія АН № 050215, виданий
25.02.2005 р. Ц. Міським РВ Криворізьким МУ УМВС України в Дніпро-
петровській обл.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Частка в статутному капіталі ПрАТ "ХЦУ" - 0%. Строк, на
якому Торубара М.С. перебував на посаді члена Правління - з
24.04.2017 року. Посада члена Правління є вакантною.  

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

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

2. Найменування посади:
Голова Правління 

Сільвіо Тіде
02.10.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

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

Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -
Банк) 02.10.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних
сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт 02.10.2017 на суму
43 000 тис. грн. з доведенням загального обсягу придбаних Банком де-
позитних сертифiкатiв Нацiонального банку України до 45 000 тис. грн. 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, виз-
начена вiдповiдно до законодавства, становить: 43 000 тис. грн.

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi становить 219 352 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предме-
том правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi (у вiдсотках) складає 19,6%.

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

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

2. Найменування посади  
Голова Правління 

Петренко Олександр Федорович
03.10.2017 р.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента-Публiчне акцiонерне товариство 
«Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насос-
енергомаш»

2. Код за ЄДРПОУ-05785448
3. Місцезнаходження-40011, м. Суми, пл. Привокзальна, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс-(0542)70-00-49 (0542)70-00-42
5. Електронна поштова адреса-ootiz@nempump.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-http://nempump.com/
7. Вид особливої інформації-Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

02.10.2017р. Наглядовою радою АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» 
(Протокол засiдання №11 вiд 02.10.17.) було прийняте рiшення про надання 
згоди на вчинення значного правочину з ПАТ Страхова компанiя «Кремiнь» 
(м. Київ) - укладення Адендуму №1 до Договору добровiльного страхування 
майна №1001270-17-01-17 вiд 30.06.17. Предмет Правочину: виробничi 
запаси згiдно складської довiдки Страхувальника на 30.06.17. Ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно 
до законодавства, становить: 156 452 195,59 грн. Вартiсть активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 1 393 159 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-

чину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 11,23%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до 
значного, що не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного това-
риства не визначенi.

02.10.2017р. Наглядовою радою АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» 
(Протокол засiдання №11 вiд 02.10.17) було прийняте рiшення про надання 
згоди на вчинення значного правочину з ПАТ Страхова компанiя «Кремiнь» 
(м. Київ) - укладення Адендуму №2 до Договору добровiльного страхування 
майна №1001270-17-01-17 вiд 30.06.17. Предмет Правочину: виробничi 
запаси згiдно складської довiдки Страхувальника на 30.07.17. Ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно 
до законодавства, становить: 163 194 315,14 грн. Вартiсть активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 1 393 159 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 11,71%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до 
значного, що не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного това-
риства 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 Ковтун Олександр Миколайович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.10.2017
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво  
«СУмСЬКий Завод наСоСноГо та енерГетиЧноГо машиноБУдУвання «наСоСенерГомаш»

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

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво "СтраХова 
КомпанIя "Золотий вIК"

2. Код за ЄДРПОУ 33084695
3. Місцезнаходження 54030, мiсто Миколаїв, Потьомкiнська, 4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0512 670192 0512670194

5. Електронна поштова адреса ira@asko.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття ін-
формації

http://gold.asko.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
викуп власних акцій

II. текст повідомлення
29.09.2017р. загальнимиi зборами акцiонерiв прийнято рiшення щодо 

викупу власних акцiй.
Строк викупу акцiй з 29.09.2017р. до 28.10.2017р. Порядок викупу акцiй: 

направити акцiонеру пропозицiю (оферту) щодо викупу 3 000 000 акцiй у строк 
до 07.10.2017р. Встановити строк для отримання вiдповiдi (акцепту) вiд 
акцiонера до 15.10.2017р. У разi письмової згоди акцiонера, укласти договiр 

купiвлi-продажу акцiй з акцiонером до 20.10.2017р. Встановити строк випла-
ти акцiонеру грошових коштiв за викупленi у нього акцiї до 29.10.2017р.

Цiна викупу акцiй визначається на засадах незалежної оцiнки, проведе-
ної вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та 
професiйну оцiночну дiяльнiсть, вiдповiдно до звiту незалежного оцiнювача 
станом на день, що передує дню опублiкування в установленому порядку 
повiдомлення про скликання загальних зборiв акцiонерного товариства 
27.08.2017р., i становить 1,00 грн за акцiю. Прибутку на акцiю за рiчною 
фiнансовою звiтнiстю за 2016 р. не має.

Викупу пiдлягають 3 000 000 простих iменних акцiй бездокументарної 
форми iснування, що складає 15,87% до статутного капiталу Товариства. 
Викуп акцiй здiйснюється для подальшого їх продажу Ранiше викуп власних 
акцiй не здiйснювався Iнформацiя виникла щодо власника - фiзичної особи, 
акцiонерiв, який володiє 10 i бiльше вiдсотками акцiй станом до викупу акцiй 
(48.6772%) у членiв наглядової ради та/або виконавчого органу, акцiї не 
викуповуються державну реєстрацiю випуску акцiй здiйснила Державна 
комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 08.12.2005р., свiдоцтво про 
реєстрацiю випуску акцiй номер 552/1/05

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 Путятiна Олена Борисiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.10.2017
(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації:
1. Загальні відомості: 

Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Виробничо-комерцiйна фiрма «Леся»; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента: 00309097; Місцезнаходження емітента: 11700 Житомирська обл 
м. Новоград-Волинський вул. Радянська буд. 3а; Міжміський код, телефон 
та факс емітента: (04141) 2-45-05; Електронна поштова адреса емітента: 
lesyaNV@rambler.ru; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: www.lesya.ho.ua; Вид 
особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. текст повідомлення:
Повноваження Директора Кондратюк Тетяни Миколаївни (паспорт: серiя 

ВН номер 030005 виданий Новоград-Волинським МРВ УМВС України в 
Житомирськiй обл. 25.12.2001) припинено 01.10.2017 р. в звязку з 
закiнченням термiну її обрання. Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-

ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi - з 01.10.2012 року. Рiшення прийнято 
29.09.2017 р на засiданнi наглядової ради товариства (протокол №9/2017 
вiд 29.09.2017р.). Директор Кондратюк Тетяна Миколаївна (паспорт: серiя 
ВН номер 030005 виданий Новоград-Волинським МРВ УМВС України в 
Житомирськiй обл. 25.12.2001) обрано 01.10.2017 р. для ведення господар-
ської дiяльностi ПрАТ»ВФК»Леся». Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
обрано особу - на 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 рокiв - директор ПрАТ»ВКФ»Леся». Рiшення прийнято 29.09.2017 р на 
засiданнi наглядової ради товариства (протокол №9/2017 вiд 
29.09.2017р.).

3. підпис: Директор Кондратюк Тетяна Миколаївна, підтверджує до-
стовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно з законодавством. 02.10.2017 р.

приватне аКцIонерне товариСтво  
«вироБниЧо-КомерцIйна фIрма «леСя»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента – приватне аКцІонерне 
товариСтво «енерГІя»;

2. Код за ЄДРПОУ – 13699556; 3. Місцезнаходження – 08700, Київ-
ська обл., м. Обухів, вул. Промислова, буд. 1

4. Міжміський код, телефон та факс – (04572)71-311, 72-175
5. Електронна поштова адреса – pat@energiya.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розміщення інформації – http://energiya.kiev.ua/news.html 
7. Вид особливої інформації – Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. текс повідомлення

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергія» 
02.10.2017 року (Протокол № 11 від 02.10.2017р.) прийнято рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення Головою Правління значних право-
чинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю 
Товариства (в тому числі договори на постачання природного газу на опа-
лювальний період 2017-2018р.р., а саме: 1. Договір на постачання природ-
ного газу з НАК «Нафтогаз України», який використовується споживачем 
виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення 
та постачання гарячої води населенню в кількості 10 900,000 тис. куб. метрів. 
Гранична сума договору 66 млн. грн.; 2. Договір на постачання природного 
газу з НАК «Нафтогаз України», який використовується споживачем виключ-
но для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними уста-
новами/організаціями в кількості 990,000 тис. куб. метрів. Гранична сума 

договору 11 млн. грн.; 3. Договір на постачання природного газу з НАК «Наф-
тогаз України», який використовується споживачем виключно для виробни-
цтва теплової енергії, яка споживається підприємствами, організаціями та 
іншими суб’єктами господарювання, які не є бюджетними установами/орга-
нізаціями в кількості 1 200,000 тис. куб. метрів. Гранична сума договору 13 
млн. грн.; 4. Договір на постачання електричної енергії з ПАТ «Київобленер-
го». Гранична суму договору 30 млн. грн.; 5. Договір про надання банківської 
гарантії з банківськими установами. Гранична сума договору 11 млн. грн.; 6. 
Інші правочини - гранична сума яких складає 19 млн. грн. 

У вказаних значних правочинах гранична сума ринкової вартості майна, 
робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 % 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 
Орієнтована вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких право-
чинів становить 150 млн. грн. У разі перевищення вказаної орієнтовної 
граничної суми, а саме, 150 млн. грн., Голові Правління надаються повно-
важення на укладання вказаних вище значних правочинів, гранична сума 
яких становитиме 220 млн. грн.

Гранична сукупність вартості правочинів: 150 000 тис. грн. Вартість акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 48 050 тис. грн. 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 312,1 % 
Загальна кількість голосуючих акцій – 130639864;Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у зборах – 130639864; Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» – 130639864;Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення – 0.

ІІІ. підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством.

Голова правління  Ю.ф.шигірт 03.10.2017 р. 

 приватне акціонерне товариство повідомляє, що в публікації про про-
ведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергія» 02 жовтня 
2017 року в бюлетні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку» № 175 (2680) від 15.09.2017р. було допущено технічну помилку, 
відсутня нумерація порядку денного та в шостому абзаці повідомлення зазна-
чено в період з 02.10.2017 року по 27.04.2018 року включно. 

Вважати вірним наступний текст: 2. Прийняття рішення про попереднє 

схвалення вчинення значних правочинів (попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів) Головою Правління, характер яких пов’язаний з фінансово-
господарською діяльністю Товариства (в тому числі договори на постачання 
природного газу на опалювальний період 2017-2018р.р.), ринкова вартість 
майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 % 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

 правління прат «енергія» 

приватне аКцІонерне товариСтво «енерГІя»

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

прат «Будівельне управління №11» (Код за ЄдрпоУ 05393783, 
місцезнаходження 79069, м.львів, вул.шевченка, буд.331)

Згідно отриманого зведеного облікового реєстру на проведення загаль-
них зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Будівельне 
управління №11» за вих. №142778зв вiд 28.09.2017р., отриманого вiд 
Нацiонального депозитарiю України 29.09.2017р., стало вiдомо:

- що збільшилась кiлькiсть акцiй у власностi акцiонера Фізичної особи 1, 
до 2 645 шт., що становить 19,032884% вiд загальної кiлькостi акцiй.

- що збільшилась кiлькiсть акцiй у власностi акцiонера Фізичної особи 2, 
до 3026 шт., що становить 21,774483% вiд загальної кiлькостi акцiй.

прат «Будівельне управління №11»
відомості про зміну складу посадових осіб прат «Будівельне 

управління №11»
(Код за ЄдрпоУ 05393783, місцезнаходження 79069, м.львів,  

вул.шевченка, буд.331)
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 

02.10.2017р.), відбулись зміни у складі посадових осіб товариства, а саме:
- посадова особа голова Наглядової ради Луців Ігор Тарасович, паспорт серія 

КА №302774, виданий 26.12.1996р., Залізничним РВ УМВС України у Львів-
ській обл., припиняє повноваження на посаді 02.10.2017 р. у зв'язку із закінченням 
терміну повноважень; частка в статутному капіталі 19,032884 %; розмір пакета 
акцій, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому еквівален-
ті становить 26450,00 грн.; на займаній посаді перебував 12 років;

- посадова особа член Наглядової ради Крівчук Олег Миколайович, 
паспорт серія КН №879319, виданий 23.07.1998р., Залізничним РВ УМВС 
України у Львівській обл., припиняє повноваження на посаді 02.10.2017 р. 
у зв'язку із закінченням терміну повноважень; частка в статутному капіталі 
19,176801 %; розмір пакета акцій, якою особа володіє в статутному капіта-
лі емітента в грошовому еквіваленті становить 26650,00 грн.; на займаній 
посаді перебував 4 роки;

- посадова особа член Наглядової ради Хомик Андрій Миколайович, 
паспорт серія КА №951930, виданий 19.10.1998р., Шевченківським РВ УМВС 
України у Львівській обл., припиняє повноваження на посаді 02.10.2017 р. 
у зв'язку із закінченням терміну повноважень; частка в статутному капіталі 
21,774483 %; розмір пакета акцій, якою особа володіє в статутному капіта-

лі емітента в грошовому еквіваленті становить 30260,00 грн.; на займаній 
посаді перебував 13 років;

- обраночлен Наглядової ради Луців Ігор Тарасович, паспорт серія КА 
№302774, виданий 26.12.1996р., Залізничним РВ УМВС України у Львів-
ській обл, частка в статутному капіталі 19,032884 %; розмір пакета акцій, 
якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому еквівален-
ті становить 26450,00 грн.; Призначений терміном на 3 роки.

- обрано член Наглядової ради Крівчук Олег Миколайович, паспорт серія 
КН №879319, виданий 23.07.1998р., Залізничним РВ УМВС України у Львів-
ській обл., частка в статутному капіталі 19,176801 %; розмір пакета акцій, 
якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому еквівален-
ті становить 26650,00 грн.; Призначений терміном на 3 роки;

- обрано член Наглядової ради Хомик Андрій Миколайович, паспорт 
серія КА №951930, виданий 19.10.1998р., Шевченківським РВ УМВС Укра-
їни у Львівській обл., припиняє повноваження на посаді 02.10.2017 р.; 
частка в статутному капіталі 21,774483 %; розмір пакета акцій, якою особа 
володіє в статутному капіталі емітента в грошовому еквіваленті становить 
30260,00 грн.; Призначений терміном на 3 роки

Згідно з рішенням засідання Наглядової ради (протокол б/н від 
02.10.2017р.):

- посадова особа директор Сербай Андрій Григорович, паспорт серія КС 
№669882, виданий 02.10.2008р., Шевченківським РВ УМВС України у Львів-
ській обл., припиняє повноваження на посаді 02.10.2017 р. у зв'язку із за-
кінченням терміну повноважень; часткою в статутному капіталі товариства 
не володіє; на займаній посаді перебував 3 роки; 

- обрано на посаду Голови Наглядової ради Луців Ігор Тарасович, паспорт 
серія КА №302774, виданий 26.12.1996р., Залізничним РВ УМВС України у 
Львівській обл., 02.10.2017 р.; частка в статутному капіталі 19,032884 %; роз-
мір пакета акцій, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошо-
вому еквіваленті становить 26450,00 грн.; призначено на термін 3 роки; 

- обрано на посаду Директора Сербай Андрій Григорович, паспорт серія 
КС №669882, виданий 02.10.2008р., Шевченківським РВ УМВС України у 
Львівській обл., обрана на посаду 02.10.2017р.; часткою в статутному капі-
талі товариства не володіє; призначено на термін 3 роки;

Звільнені та призначені посадові особи товариства непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини не мають.

прат «Будівельне управління №11»

прат «БУдІвелЬне УправлІння №11»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво 
"СУмиХIмпром"

2. Код за ЄДРПОУ 05766356
3. Місцезнаходження 40003 м. Суми вул. Харкiвська, п/в 12
4. Міжміський код, телефон та факс 0542 674-212 0542 683-005
5. Електронна поштова адреса v.grischenko@sumykhimprom.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття ін-
формації

www.sumykhimprom.com.ua

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

II. текст повідомлення
Наказом №254 вiд 02.10.2017 керуючий санацiєю ПАТ «СУМИХIМПРОМ» 

Лазакович I.В. прийняв рiшення про надання згоди на вчинення значного 
правочину, а саме: укладення Додаткової угоди №1 до Договору №27/168ДД 
вiд 16.08.2017 про виготовлення готової продукцiї з давальницької сирови-
ни мiж ПАТ «СУМИХIМПРОМ» та ТОВ «ТИТАН УКРАЇНИ» стосовно виго-
товлення готової продукцiї з давальницької сировини. Загальна вартiсть 
Договору про виготовлення готової продукцiї з давальницької сировини 
складає 869280 тис.грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 1 096 817 тис. грн. Спiввiдношення граничної вартостi 
правочину до вартостi активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 79,25%.

Наказом №255 вiд 02.10.2017 керуючий санацiєю ПАТ «СУМИХIМПРОМ» 
Лазакович I.В. прийняв рiшення про надання згоди на вчинення значного 
правочину, а саме: укладення Додаткової угоди №2 до Договору постачан-
ня №27-18/04-17 вiд 18.04.2017 мiж ПАТ «СУМИХIМПРОМ» та ТОВ «ТИТАН 
УКРАЇНИ» стосовно постачання вапна негашеного 2-го сорту, або еквiвалент. 
Загальна вартiсть Договору постачання №27-18/04-17 вiд 18.04.2017 скла-
дає 152 400,35638 тис.грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 1 096 817 тис. грн. Спiввiдношення граничної вартостi 
правочину до вартостi активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 13,89 %.

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 Лазакович Iгор Васильович
Керуючий санацiєю (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.10.02
(дата)

пУБлIЧне  
аКцIонерне товариСтво 

“аКцIонерний КомерцIйний БанК 
“КонКорд”

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

"АКЦIОНЕРНИЙ  
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК  
"КОНКОРД"

2. Код за ЄДРПОУ 34514392
3. Місцезнаходження 49000 м. Днiпро  

площа Троїцька, буд. 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0562-31-13-14 0562-31-04-38

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

http://concord.ua

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

II. текст повідомлення
Наглядова рада банку на своєму засiданнi прийняла рiшення (протокол 

вiд 02.10.2017) звiльнити першого заступника Голови правлiння, члена 
правлiння Острiнiну Олену Петрiвну з 02.10.2017 за угодою сторiн, згiдно 
п. 1 ст. 36 КЗпП України. Острiнiна О.П. не володiє часткою у статутному 
капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, згоду на розкриття паспортних даних не надано. Призначена на цю 
посаду рiшенням наглядової ради протокол вiд 09.09.2015.

Наглядова рада банку на своєму засiданнi прийняла рiшення (протокол 
вiд 02.10.2017) про призначення заступником голови правлiння Безуглу 
Олену Володимирiвну з 03.10.2017 на безстроковий строк. Безугла О.В. не 
володiє часткою у статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних 
не надано. Iншi посади, якi вона обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 
член правлiння; директор операцiйного центру; комерцiйний директор; 
радник голови правлiння

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 Мiняйло Валентин Францевич
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.10.03
(дата)

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування 
емітента

пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво по 
ГаЗопоСтаЧаннЮ та 
ГаЗифIКацIї 
«миКолаївГаЗ» 

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

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

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

http://mk.104.ua

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 

03.10.2017р. №03/10-2017 вiдбулися змiни у складi посадових осiб Емiтента, 
а саме: прийнято рiшення припинити повноваження члена Правлiння Това-
риства Журавкова Юрiя Геннадiйовича - директора технiчного 03 жовтня 

2017 року, у зв’язку iз звiльненням за угодою сторiн. Особа не надала згоди 
на розкриття своїх паспортних даних. Пакетом акцiй або часткою в статут-
ному капiталi емiтента не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має; перебував на посадi члена Правлiння Товариства - 
директора технiчного - з 01.07.2017р. згiдно протоколу вiд 29.06.2017р. 
№ 29/06-2017. Нового члена Правлiння Товариства, замiсть звiльненого, не 
призначено.

Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 
03.10.2017р. № 03/10-2017 вiдбулися змiни у складi посадових осiб Емiтента, 
а саме: прийнято рiшення припинити повноваження члена Правлiння Това-
риства Чеберяк Лесi Петрiвни - директора комерцiйного 03 жовтня 2017 року, 
у зв’язку iз звiльненням за угодою сторiн, паспорт серiя ЕР 421940 виданий 
25.06.2011р. Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi. 
Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє; непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; перебувала на 
посадi члена Правлiння Товариства - директора комерцiйного - з 29.03.2017р. 
згiдно протоколу вiд 28.03.2017р. № 28/03-2017. Нового члена Правлiння 
Товариства, замiсть звiльненого, 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 Попов Павло Анатолiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.10.03
(дата)
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публічне акціонерне товариство 
«Ічнянський молочно-консервний комбінат»

(Код ЄДРПОУ 00381152, місцезнаходження: 
16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4)

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, 
що відбудуться 20 жовтня 2017 року за адресою: 16703, Чернігівська обл., 
м. Ічня, вул. вишнева, 4, зал засідань. початок зборів о 14-00 годині. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
акціонерів проводиться 20 жовтня 2017 року з 13-00 до 13-50 за місцем 
проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у Загальних зборах, складається станом на 20 жовтня 2017 
року. 

Для участі у Загальних зборах акціонерам – фізичним особам необхідно 
мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціо-
нерів (фізичних чи юридичних осіб) – документи, які надають їм право 
участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства, та до-
кумент, що посвідчує особу.

порядок денний.
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 
3. Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
4. Про розгляд звернення ТОВ "Провіант" (код ЄДРПОУ 32729070) щодо 

внесення змін до договорів поруки, застави, іпотеки, що укладені між Това-
риством та Банком, в якості забезпечення зобов'язань ТОВ "Провіант" за 
Договором про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 
2012 року.

5. Визначення майна, яке буде передано в заставу/іпотеку ПАТ «СБЕР-
БАНК» в якості забезпечення виконання кредитних зобов’язань та ТОВ  «Про-
віант».

6. Про необхідність надання повноважень Голові Правління Товариства 
або уповноваженій особі за довіреністю Товариства на укладання та під-
писання вищезазначених договорів та інших документів, пов’язаних з укла-
денням вищезазначених договорів.

7. Про внесення змін до Договорів поруки, застави, іпотечних договорів, 
які укладені в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Провіант" 
(код ЄДРПОУ 32729070) між Товариством та Банком за Договором про від-
криття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року, у зв’язку 
із змінами умов кредитування, що вчинятимуться протягом 1 (одного) року 
з дня проведення Зборів акціонерів.

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 акціо-

нерів наступних осіб:
Головою зборів Кривошей Є.В., 
Секретарем зборів Калінін І.М.»
3. Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
«Відкликати склад та обрати новий склад Наглядової ради Товари-

ства»
4. Про розгляд звернення ТОВ "Провіант" (код ЄДРПОУ 32729070) щодо 

внесення змін до договорів поруки, застави, іпотеки, що укладені між Това-
риством та Банком, в якості забезпечення зобов'язань ТОВ "Провіант" за 
Договором про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 
2012 року.

«Погодити внесення змін до договорів поруки, застави, іпотеки, що укла-
дені Товариством з ПАТ "СБЕРБАНК" як фінансовим та майновим поручи-
телем за зобов'язаннями ТОВ "Провіант" за Договором про відкриття кре-
дитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року, укладеного з ПАТ 
«СБЕРБАНК» та які пов’язані із змінами умов фінансування ТОВ «Провіант», 
а саме:

- сума ліміту кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії 
№70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року складатиме 15 404 254,72 
(П'ятнадцять мільйонів чотириста чотири тисячі двісті п’ятдесят чотири) 
долара США 72 цента;

- заборгованість за Договором про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/
ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року встановлюється відповідно до графіку прий-
нятого колегіальним органом Банку, а саме:

на 27.12.17 – 11 043 614,72 дол. США
на 27.01.18 – 11 033 614,72 дол. США
на 27.02.18 – 11 008 614,72 дол. США

на 27.03.18 – 10 983 614,72 дол. США
на 24.04.18 – 0,00 дол. США;
- строк кредитування - по 24.04.2018 включно;
- мінімальна процентна ставка становитиме 11,75 (одинадцять цілих 

сімдесят п’ять сотих процентів) річних;
- максимальний розмір збільшення процентної ставки становитиме 

8,5 процентних пунктів.»
5. Визначення майна, яке буде передано в заставу/іпотеку ПАТ «СБЕР-

БАНК» в якості забезпечення виконання кредитних зобов’язань та ТОВ «Про-
віант».

«В рахунок забезпечення виконання ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 
32729070) існуючих та/або майбутніх кредитних зобов’язань перед Банком 
надати згоду на передання Банку в заставу та/або наступну заставу, іпотеку 
та/або наступну іпотеку усього рухомого (в тому числі, але не обмежуючись, 
майнові права на дебіторську заборгованість, об’єкти інтелектуальної влас-
ності, товари в обороті/переробці та ін.) та нерухомого майна, що знаходить-
ся та/або буде знаходитися у власності Товариства на момент такого пере-
дання, заставною вартістю не менше балансової вартості такого майна, які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.

 Загальна ринкова вартість нерухомого майна, яке може бути передано 
в іпотеку Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою 
забезпечення зобов’язань ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) за 
кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не пови-
нна перевищувати 250 000 000,00 (Двісті п’ятдесят мільйонів) гривень або 
еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом На-
ціонального банку України станом на день укладення відповідного/их до-
говору/ів. 

 Загальна ринкова вартість рухомого майна, яке може бути передано в 
заставу Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою 
забезпечення зобов’язань ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) за 
кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не по-
винна перевищувати 500 000 000,00 (П’ятсот мільйонів) гривень або екві-
валент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Націо-
нального банку України станом на день укладення відповідного/их 
договору/ів.»

6. Про необхідність надання повноважень Голові Правління Товариства 
або уповноваженій особі за довіреністю Товариства на укладання та під-
писання вищезазначених договорів та інших документів, пов’язаних з укла-
денням вищезазначених договорів.

«Надати повноваження Голові Правління або уповноваженій особі за 
довіреністю Товариства на укладання та підписання договорів поруки, до-
говорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручи-
телем) та/або додаткових угод, договорів про внесення змін до існуючих 
договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство 
є майновим поручителем), та інших договорів, документів, пов’язаних з від-
писанням вищевказаних договорів, в тому числі: 

- визначати істотні умови з урахуванням положень цього протоколу;
- договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Това-

риство є майновим поручителем) та/або додаткових угод, договорів про 
внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки (від-
повідно до яких Товариство є майновим поручителем);

- інших договорів, пов’язаних з договорами поруки, договорами застави/
іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або з 
додатковими угодами, договорами про внесення змін до існуючих договорів 
поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим 
поручителем) (надалі – Пов’язані договори); 

- будь-яких документів, пов’язаних з договорами поруки, договорами 
застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) 
та/або з додатковими угодами, договорами про внесення змін до існуючих 
договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство 
є майновим поручителем) та/або з Пов’язаними договорами (надалі – До-
кументи);

- укладати та підписувати від імені Товариства:
- договори поруки, договори застави/іпотеки (відповідно до яких Товари-

ство є майновим поручителем) та/або додаткові угоди, договори про вне-
сення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відпо-
відно до яких Товариство є майновим поручителем);

- Пов’язані договори;
- Додаткові угоди, договори про внесення змін;
- Документи,
здійснювати інші дії, що необхідні для виконання рішень, вказаних в 

цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необ-
хідних для реалізації прийнятих рішень.»

7. Про внесення змін до Договорів поруки, застави, іпотечних договорів, 
які укладені в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Провіант" 
(код ЄДРПОУ 32729070) між Товариством та Банком за Договором про від-

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво  
«ІЧнянСЬКий молоЧно-КонСервний КомБІнат»
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прийняття парламентом законопроекту 
№6303 підвищить захист інвесторів та 

поверне довіру до фінансових 
інструментів

Парламенту пропонується зробити важливий крок 
до створення в Україні цивілізованих ринків капіталу 
– ринків, здатних акумулювати мільярди для 
cпрямування в економіку країни. Прийняття закону 
щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках ка-
піталу (№6303) – це не просто виконання зобов’язань 
перед міжнародними партнерами України, а реальний 
інструмент для побудови прозорого, чесного і ефек-
тивного ринку, без махінацій з цінними паперами, які 
підривають репутацію України в очах українських та 
міжнародних інвесторів.

У Верховній Раді України зареєстровано проект За-
кону «про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо захисту інвесторів від зловжи-
вань на ринках капіталу» (реєстраційний номер 
№6303). Проектом передбачені зміни до законодавства, 
які дозволять забезпечити чіткі та прозорі правила гри 
для учасників ринку капіталів України; протидіяти зло-
вживанням з цінними паперами; збільшити інвестиції в 
економіку через підвищення довіри до системи держав-
ного регулювання ринку капіталів в Україні.

Зокрема, законопроектом пропонується закріплення 
в законодавстві гарантій незалежності регулятора рин-
ку – Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (НКЦПФР), – у тому числі фінансової, а також 
удосконалення системи нагляду та контролю за діяль-
ністю на ринку капіталів з урахуванням найкращого сві-
тового досвіду. Незалежність регулятора буде гаранту-
ватися стабільним і гарантованим фінансуванням, обсяг 
якого повинен визначатися на підставі необхідних ви-

трат для нагляду за ринком; забороною втручатися у 
діяльність регулятора жодним політичним силам чи по-
садовим особам; механізмом прийняття рішень, які не 
повинні потребувати погодження чи реєстрації іншими 
державними органами.

Регулятор повинен нести відповідальність за свої рі-
шення, дії або бездіяльність. В законопроекті закладе-
но, що Голова, Члени та службовців НКЦПФР несуть 
персональну відповідальність за зловживання владою 
або неналежне виконання службових обов’язків; пови-
нні діяти неупереджено та незалежно від політичних чи 
особистих уподобань; не мають права входити до орга-
нів управління та/або володіти компаніями – професій-
ними учасниками ринку; повинні виконувати вимоги ан-
тикорупційного законодавства, тощо. Законопроектом 
запроваджується механізм страхування професійної 
відповідальності Голови, Членів та службовців НКЦПФР, 
а також відшкодування завданих збитків внаслідок при-
йняття регулятором неправомірного рішення, дій чи 
бездіяльності. Крім того, вводиться поняття «професій-
на таємниця» та встановлюється заборона на її розго-
лошення.

Задля більшої ефективності регулятора законопро-
ектом пропонується запровадити «3 рівні нагляду» за 
ринком: оцінювання – перевірки – розгляд справи. На 
кожному з цих рівнів діятимуть окремі уповноважені 
особи, які виконуватимуть свої функції незалежно один 
від одного. Основна мета оцінювання – запобігати вчи-
ненню порушень та завчасно виявляти ризики. Наступ-
ний рівень, перевірки, спрямований на виявлення ознак 
та документування фактів порушень законодавства. 
Регулятор повинен мати повноваження проводити пе-
ревірки, запитувати документи і пояснення не тільки у 
професійних учасників ринку (регульованих осіб), а й 
будь-яких осіб, які можуть бути підозрювані у незакон-

криття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року, у зв’язку 
із змінами умов кредитування, що вчинятимуться протягом 1 (одного) року 
з дня проведення Зборів акціонерів.

«Погодити внесення змін до договорів поруки, застави, іпотеки, що укла-
дені Товариством з ПАТ "СБЕРБАНК" як фінансовим та майновим поручи-
телем за зобов'язаннями ТОВ "Провіант" за Договором про відкриття кре-
дитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року, укладеного з 
ПАТ «СБЕРБАНК» та які пов’язані із змінами умов фінансування ТОВ «Про-
віант», що вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборів 
акціонерів, таким чином, щоб:

- сума ліміту кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії 
№70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року не перевищувала 15 404 254,72 
(П'ятнадцять мільйонів чотириста чотири тисячі двісті п’ятдесят чотири) 
долара США 72 цента;

- заборгованість за Договором про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/
ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року встановлюється відповідно до графіку прий-
нятого колегіальним органом Банку;

- максимальний строк кредитування становив не більше ніж на 10 (де-
сять) років;

- мінімальна процентна ставка становила не більше ніж 12 (дванадцять 
процентів) річних;

- максимальний розмір збільшення процентної ставки становив не біль-
ше 10 (десять) процентних пунктів.»

Акціонери товариства, які бажають ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведен-
ня позачергових Загальних зборів акціонерів, можуть звертатися до това-
риства 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 «ІМКК» 16703, Чернігів-
ська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4. 

У день проведення позачергових Загальних зборів акціонери товари-
ства 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 засі-
дань. 

Посадові особи ПАТ «ІМКК», відповідальні за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного – юрист Животяга Ярослав Васильович.

довідки за телефонами: (04633) 2-40-95, 2-45-96

до уваги акціонерів  
прат «лугцентрокуз ім. С.С. монятовського»!

Акціонер, який володіє 66,2797 відсотками простих іменних акцій 
Приватного акціонерного товариства «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятов-
ського» (ідентифікаційний код юридичної особи – 13392898, місцезна-
ходження: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, проспект 
Незалежності, 128-Н) (надалі по тексту - Товариство), спростовує повідо-

млення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Това-
риства на 30 жовтня 2017 року, що було опубліковано в бюлетені «Відо-
мості НКЦПФР» від 28.09.2017 № 184 як таке, що опубліковане 
помилково.

акціонер, який володіє 66,2797 % простих іменних акцій
прат «лугцентрокуз 
ім. С.С. монятовського» Сидорчук андрій володимирович

приватне аКцІонерне товариСтво «лУГцентроКУЗ Ім. С.С. монятовСЬКоГо»

НОВИНИ
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них діях на ринку капіталів. На третьому рівні працюва-
тиме Колегія уповноважених на розгляд справ, обрана 
за спеціальною процедурою. Колегія здійснюватиме 
розгляд справ та виноситиме рішення про застосуван-
ня санкцій та/або заходів впливу, передбачених законо-
давством.

«Приведення повноважень регулятора до міжнарод-
них стандартів дасть необхідний інструментарій для 
захисту інвесторів і протидії зловживанням iз цінними 
паперами. Запровадження 3-рівневої системи нагляду 
за ринком дозволить не лише розслідувати скоєні зло-
вживання, а що найголовніше – запобігати їх вчиненню 
та завчасно виявляти ризики функціонування ринку», 
– прокоментував законопроект Голова НКЦПФР 
 Тимур Хромаєв.

Крім впливу на український ринок капіталів, законо-
проект розширює можливості міжнародного співробіт-
ництва регулятора. Мова йде про надання повноважень 
для взаємодії в рамках Меморандуму IOSCO – задля 
можливості проводити транскордонні заходи та розслі-
дування. Це дозволить зменшити як збитки приватних 
інвесторів, так і втрати держави, зокрема, від податко-
вої оптимізації із використанням «сміттєвих» цінних па-
перів чи інших «підозрілих» фінансових інструментів.

Коли регулятор не може реагувати на запити інозем-
них колег (не може надавати інформацію), іноземні ре-
гулятори розглядають цю країну як країну «підвищеного 
ризику» та не рекомендують своїм інвесторам інвесту-
вати до неї. На сьогодні Україна є такою країною «підви-
щеного ризику». Наявність у регулятора повноважень 
для міжнародної взаємодії є одним із важливих критері-
їв, на який звертають увагу інвестори при виборі юрис-
дикції для інвестування.

Прийняття документу матиме глобальні наслідки. Він 
створює передумови для приєднання України до Бага-
тостороннього Меморандуму про взаєморозуміння 
IOSCO MMoU та імплементує в українське законодав-
ство норми низки директив Євросоюзу. Нагадаємо, гар-
монізація законодавчого поля України з правом ЄС від-
бувається на виконання Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС, і з метою створення в майбутньому пе-
редумов для переходу до наступних стадій інтеграції, 
зокрема, членства України в Євросоюзі.

Високу оцінку внесеному в Парламент документу 
дали в міжнародних інституціях. «Реформа ринків капі-
талу – частина масштабних змін, які відбуваються 
сьогодні в Україні. Ми розуміємо, що повнофункціо-
нальний та сильний регулятор – вимога часу. Без та-
кого регулятора в Україну не прийде інвестор, фінан-
совим інструментам та посередникам не буде 
довіряти населення. Без розвиненого та регульовано-
го ринку капіталу не відбудеться пенсійна реформа. 
Тому ми підтримуємо законопроект №6303 як такий, 
що створює рівні та прозорі «правила гри», а отже, 
передумови для економічного зростання країни», – 
 зазначила заступник керівника Проекту USAID 
«Трансформація фінансового сектору» Юлія 
 Вітка.

довІдКова ІнформацІя
нКцпфр (Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку) є державним колегіальним органом, 

підпорядкованим Президенту України та підзвітним 
Верховній Раді України. НКЦПФР утворюється у складі 
Голови Комісії та шести членів Комісії, які призначають-
ся та звільняються з посад відповідно до указів Прези-
дента України. НКЦПФР виконує регуляторні та нагля-
дові функції щодо ринку цінних паперів України, а також 
здійснює правове регулювання відносин, що виникають 
на ринку, захищає інтереси громадян України та держа-
ви, запобігає зловживанням з цінними паперами та ін-
шим правопорушенням.

Відповідно до меморандуму з міжнародним ва-
лютним фондом, який підписано 2 квітня 2017 року, 
Україна взяла на себе зобов’язання шляхом внесення 
змін до чинного законодавства збільшити повноважен-
ня, незалежність та інституційну спроможність НКЦПФР, 
що дозволить Україні стати підписантом Багатосторон-
нього меморандуму IOSCO MMoU.

IOSCO MMoU – Багатосторонній меморандум про 
взаєморозуміння щодо консультування і співробітни-
цтва та обміну інформацію Міжнародної організації ре-
гуляторів ринків цінних паперів. Головна мета IOSCO 
MMoU – обмін інформацією між регуляторами ринків 
цінних паперів – членами IOSCO і запобігання недобро-
совісних практик поведінки на фінансових ринках. Учас-
никами цього Меморандуму наразі є 114 країн, які 
контролюють понад 95% світового ринку капіталу, ще 
14 країн змінюють своє законодавство і очікують при-
єднання. Приєднавшись до IOSCO MMoU, кожен регу-
лятор отримує можливість направляти мотивовані за-
пити регуляторам інших юрисдикцій і отримувати 
необхідну інформацію для здійснення ретельної пере-
вірки фактів викривлення інформації чи введення в 
оману інвесторів щодо цінних паперів; шахрайства з 
цінними паперами та клієнтськими замовленнями; не-
законного випуску і продажу інвесторам цінних паперів; 
незаконного надання послуг інвестиційними консуль-
тантами; інсайдерської торгівлі чи маніпулювання ціна-
ми на ринку.

рынок акций Украины завершил первые 
торги в октябре ростом

Украинский рынок акций завершил торги в понедель-
ник ростом биржевых индексов: индикатор «Украин-
ской биржи» (УБ) повысился на 2,87% – до 1219,36 
пункта, индекс ПФТС – на 0,21%, до 294,16 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,9 млн грн и почти 
весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 283,4 млн грн, в 
том числе акциями – 0,34 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подорожа-
ли бумаги «Укрнафты» (+8,83%), «Мотор Сичи» 
(+2,17%) и «Центрэнерго» (+1,23%).

Снизились в цене акции «Донбассэнерго» (-0,14%).
На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 

(-0,39%) и «Мотор Сичи» (+1,03%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 

понедельник вырос на 1,06% – до 543,53 пункта при 
объеме торгов 4,7 млн злотых (47,3 млн грн).

В «индексной корзине» в авангарде роста были ак-
ции «Агротона» (+2,61%), «Кернела» (+2,41%) и KSG 
Agro (+0,89%).
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Снизились в цене только акции «Милкиленда» 
(-0,59%).

ГфС отчиталась о возмещении 98,5% 
заявленного ндС за 9 мес. 2017г

За январь-сентябрь 2017 года плательщикам возме-
щено 87,6 млрд грн налога на добавленную стоимость 
(НДС) из заявленных 88,9 млрд грн, что составляет 
98,5%, сообщила Государственная фискальная служ-
ба на своем сайте во вторник.

Согласно сообщению ГФС, в сентябре плательщи-
кам возмещено 9,7 млрд грн НДС при заявленных 
10,5 млрд грн.

«Почти 95% заявленных к возвращению сумм воз-
мещались на протяжении месяца по результатам каме-
ральных проверок», – говорится в сообщение.

В ГФС уточняют, что 69% возмещено налогоплатель-
щикам на протяжении апреля-сентября 2017 года, то 
есть с начала внедрения Электронного реестра авто-
матического возмещения НДС. В частности, из заяв-
ленных к возмещению 60,7 млрд грн НДС возвращено 
60,3 млрд грн.

«Если к началу апреля – на момент запуска системы 
автоматического возмещения НДС – общая задолжен-
ность составила 15,3 млрд грн, то на 1 октября этот 
показатель уже составил 0,93 млрд грн», – подчеркну-
ла ГФС.

Как сообщалось, согласно принятым в конце 2016 
года изменениям в Налоговый кодекс, с июля 2017 
года в штатном режиме заработала система автомати-
ческой регистрации налоговых накладных в Едином 
реестре НН. В то же время ГФС получила право отка-
зать в регистрации по ряду критериев оценки степени 
рисков.

За первую декаду работы система заблокировала 
1,1% налоговых накладных. С тех пор ГФС констатиро-
вала сокращение этого показателя. Так, на 1 сентября 
насчитывалось 201 тыс. заблокированных налоговых 
накладных, что составило 0,5% от всего количества.

доллар дорожает на признаках 
восстановления экономики Сша, 

заявлениях фрС
Доллар продолжает подъем вторую сессию подряд, 

отыгрывая сильные данные о деловой активности в 
промышленности США и выступления руководителей 
Федеральной резервной системы (ФРС).

Евро к 9:22 мск во вторник стоил $1,1712 против 
$1,1733 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке, 
за которую доллар подорожал к евро на 0,7%.

Стоимость доллара увеличилась на 0,3% – до 113,08 
иены, евро в паре с японской нацвалютой поднялся на 
0,1%, до 132,53 иены.

По мнению главы Федерального резервного банка 
(ФРБ) Миннеаполиса Нила Кашкари, Федрезерву не 
стоит повышать процентные ставки до тех пор, пока 
инфляция в США не достигнет целевого показателя.

«Я бы предпочел, чтобы мы не повышали ставку 
вновь, пока инфляция по индексу PCE не достигнет 
цели в 2% в годовом выражении», – говорится в заяв-

лении Н. Кашкари, опубликованном на сайте ФРБ Мин-
неаполиса.

Между тем глава ФРБ Далласа Роберт Каплан пока 
не определился, следует ли Федрезерву повышать 
ставки в декабре. По его словам, руководству ФРС 
«предстоит очень пристально рассмотреть вопрос о 
необходимости дальнейшего ужесточения в декабре».

«Когда я смотрю на инфляцию, мне просто нужно 
видеть, я должен верить, что мы добиваемся прогрес-
са в достижении нашей цели в среднесрочной перспек-
тиве. Среднесрочной перспективой могут быть бли-
жайшие 2-3 года», – сказал он журналистам после 
мероприятия в Эль-Пасо, штат Техас.

Р.Каплан повторил, что ФРС «может себе позволить» 
проявить терпение в вопросе ужесточения денежно-
кредитной политики.

Согласно инструменту FedWatch биржевого опера-
тора CME, вероятность подъема ставки американским 
Центробанком на декабрьском заседании в настоящее 
время оценивается рынком в 76,7%, тогда как на про-
шлой неделе она превышала 83%.

Австралийский доллар упал на 0,4% к доллару США. 
Резервный банк Австралии (РБА, ЦБ страны) во втор-
ник оставил базовую процентную ставку на рекордно 
низком уровне – 1,5%. Центробанк также просигнали-
зировал, что не намерен спешить с ужесточением 
денежно-кредитной политики, поскольку обеспокоен 
слабостью инфляции и укреплением нацвалюты.

Валюты развивающихся стран дешевеют на фоне 
данных о производственной активности в США, ока-
завшихся лучше прогнозов и поддержавших доллар, 
при этом инвесторы сохраняют осторожность в отсут-
ствие торгов в КНР.

Офшорный юань опустился до минимума с 16 авгу-
ста на фоне «золотой недели» в материковом Китае: 
на торгах в Гонконге он снизился на 0,26%, до 
6,6904 юаня/$1.

цены на нефть падают из-за роста 
добычи опеК, Brent ниже $56 за баррель

Цены на нефть эталонных марок падают в ходе ази-
атских торгов во вторник, поскольку инвесторы встре-
вожены отклонением ряда государств ОПЕК от согла-
сованных объемов добычи.

Согласно данным, собранным агентством Bloomberg, 
ОПЕК увеличила добычу нефти в сентябре на 120 тыс. 
баррелей в сутки (б/с) по сравнению с предыдущим 
месяцем – до 32,83 млн б/с. Производство нефти в Ли-
вии восстанавливается с минимума за пять месяцев 
после возобновления работ на месторождении аш-
Шарара.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent 
на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК снизилась 
на 22 цента (0,39%) – до $55,90 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных 
торгах в системе Нью-йоркской товарной биржи 
(NYMEX) опустилась на $0,14 (0,28%) – до $50,44 за 
баррель.

В понедельник Brent подешевела на 1,2%, до $56,12 
за баррель, WTI – на 2,1%, до $50,58 за баррель.

«Похоже, рынок сейчас взял паузу. Повышение цен, 
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вероятно, приведет к тенденции на увеличение добы-
чи в США и окажет сдерживающее влияние на рынок 
нефти. Пока ОПЕК соблюдает согласованные сокра-
щения, цены получают некоторую поддержку», – счи-
тает аналитик австралийской Fat Prophets Дэвид Лен-
нокс.

Как сообщает MarketWatch со ссылкой на опрос, 
проведенный Reuters, страны ОПЕК увеличили добычу 
нефти в сентябре 2017 года на 50 тыс. баррелей в сут-
ки, а уровень соответствия объемов производства 
нефти условиям действующего соглашения об ограни-
чении добычи опустился до 86%.

По данным экспертов, такие государства, как ОАЭ, 
Эквадор или Ирак, выполняют договоренность всего 
на 30%, в то время как основную часть обременитель-
ных обязательств берут на себя Саудовская Аравия и 
Ангола.

Между тем добыча нефти в США неделей ранее уве-
личилась до 9,55 млн баррелей в сутки (б/с), теперь 
она всего на 60 тыс. б/с ниже пика, зафиксированного 
в 2015 году.

При подготовке раздела «Новости» 
использованы материалы веб-сайта НКЦБФР, 
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12. ПРАТ ЕНЕРГІЯ 13
13. ПРАТ ЕНЕРГІЯ 13
14. ПРАТ ЕНЕРГІЯ – ІНВЕСТ 6
15. ПРАТ ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ 6
16. ПРАТ ЗАВОД БУДГІДРОПРИЛАД 10
17. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 10
18. ПРАТ ЗВ’ЯЗОК 10
19. ПАТ ІНВЕСТБУДСЕРВІС 8
20. ПАТ ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ 15
21. ПРАТ КОЗЕЛЕЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17440 9
22. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 11
23. ПРАТ КОРЮКІВСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 17445 3
24. ПРАТ ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ.С.С.МОНЯТОВСЬКОГО 16
25. ПАТ МИКОЛАЇВГАЗ 14
26. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ 7
27. ПРАТ МОНОМАХ 6
28. ПРАТ НВП «ОРБІТА» 8
29. ПАТ СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК 3
30. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ 7
31. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ ВІК» 12
32. ПАТ СУМИХІМПРОМ 14
33. ПАТ СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 4
34. ПАТ СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 5
35. ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «НА-

СОСЕНЕРГОМАШ» 
12

36. ПАТ ТРЕЙД АВАНГАРД АГРО 9
37. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 3
38. ПРАТ УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ 4
39. ПРАТ УКРХАРЧОПРОМСЕРВІС 7
40. ПРАТ ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА 11
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17188
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
03.10.2017 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 380,84 грн 
На рік — 4570,08 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


