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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.05.2017  м. Київ  № 358

Щодо відновлення внесен-
ня змін до системи депози-
тарного обліку цінних па-
перів

На підставі заяви ТОВ «Хантінг-2010» від 12 квітня 
2017 року (зареєстрована в Комісії від 13 квітня 2017 року 
за вх. № 11073), заяви ПрАТ «Вищий навчальний заклад 
«Міжрегіональна Академія управління персоналом» від 
20 квітня 2017 року № 817 (зареєстрована в Комісії від 
15 травня 2017 року № 14438) та ухвали Господарського 
суду м. Києва від 03 квітня 2017 року № справи 
910/1895/17, 
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку (далі – Комісія)
В И Р І Ш И Л А:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Комі-
сії від 02 грудня 2016 року № 1186 «Про зупинення вне-
сення змін до системи депозитарного обліку цінних папе-
рів щодо облігацій ПрАТ «Вищий навчальний заклад 
«Міжрегіональна Академія управління персоналом».

2. Відновити з 24.05.2017 внесення змін до системи 
депозитарного обліку цінних паперів щодо відсоткових 
облігацій серії «В», (код ISIN UA4000112114), емітованих 

ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Ака-
демія управління персоналом» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 00127522).

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік відсоткових облігацій серії «В» 
ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Ака-
демія управління персоналом», у депозитарній системі 
України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи забезпе-
чити відправлення копії цього рішення ПрАТ «Вищий на-
вчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 
персоналом» та ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).

6. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 358 від 23.05.2017 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №98, 26 травня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

2

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ІНфоРмАцІйНІ поВІдомЛЕННЯ 
тА НоВИНИ НКцпфР

НКцпфР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 № 1843, та на підставі п. 11 розді-
лу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23.04.2013 № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 19.05.2017 № 1002596302 щодо внесення 
31.12.2013 запису про судове рішення про визнання 
юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної про-
цедури, 24.12.2013, 31.12.2013, 917/1626/13, Господар-
ський суд Полтавської області, та інформації, наданої 
Арбітражним керуючим, ліквідатором ПАТ «Полтавав-
тормет» Акаєвою С.М. листом від 16.05.2017 № 26 
(вх. від 19.05.2017 № 14944), зупинено обіг акцій 
пАт «полтававтормет», код за ЄДРПОУ: 00193134 – 
розпорядження № 223-Кф-З від 24 травня 2017 року.

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

«26» травня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 № 1843, та на підставі п. 11 розді-
лу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23.04.2013 № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 19.05.2017 № 1002596296 щодо внесення 
10.05.2011 запису про судове рішення про визнання юри-
дичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної проце-
дури, 21.04.2011, 21.04.2011, 5023/2362/11, Господар-
ський суд Харківської області, та інформації, наданої 
Східним територіальним департаментом Комісії листом 
від 16.05.2017 № 10/1/04/1557 (вх. від 19.05.2017 

№ 14895), зупинено обіг акцій ЗАт «ЛАдА», код за 
ЄДРПОУ: 23144150 – розпорядження № 224-Кф-З від 
24 травня 2017 року.

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

«26» травня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року № 1843, на підставі п. 2 розді-
лу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354, із змінами та доповнен-
нями, відповідно до документів, наданих ПрАТ «Метал 
та Якість» код за ЄДРПОУ: 23796355, 69000, м. Запоріж-
жя, вул. Патріотична, 74-А, на зупинення обігу акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, зупи-
нено обіг акцій прАт «метал та Якість» – розпоря-
дження № 225-Кф-З від 24 травня 2017 року.

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

«26» травня 2017 року 
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 № 1843, п.4. Глави 1 Розділу ІV Поло-
ження про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових органі-
зацій та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 
27.12.2013 року № 2998, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.01.2014 року за № 171/24949 (зі змі-
нами та доповненнями), та відповідно до документів, 
отриманих від Науково-виробничої фірми «Стромкомп-
лект» у формі товариства з обмеженою відповідальніс-
тю, 02068, м. Київ, вул. Драгоманова, 17, ідентифікацій-
ний код юридичної особи: 04946783, на скасування 
реєстрації випуску облігацій у зв’язку з погашенням об-
лігацій серії К, скасовано реєстрацію випуску облігацій 
серії К Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» 
у формі товариства з обмеженою відповідальністю. 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій Науково-
виробничої фірми «Стромкомплект» у формі товариства 

7. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

9. Департаменту інформаційних технологій забезпечи-
ти оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКА-
ЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

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

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рiшенням засідання Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз" (Прото-

кол №25/05-2017 вiд 25.05.2017) припинено повноваження члена Правлiн-
ня Товариства Улько Ганни В’ячеславівни - директора фінансового 25
травня 2017 року, у звязку  зі звільненням за угодою сторін.

Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Посадова особа перебувала на посадi члена правління - директора
фінансового з 01.07.2016 р. 

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз" (Протокол
№25/05-2017 вiд 25.05.2017) обрано членом Правлiння Товариства Калягі-

ну Інну Олексіївну - директором фінансовим з 26 травня 2017 року. Вважа-
ти повноваження новообраного члена Правлiння такими, що набули чин-
ностi з 26 травня 2017, у межах строку, на який раніше було обрано Прав-
лiння, а саме до 30.06.2019 (включно). Непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. Особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Посади, якi обiймала посадова
особа протягом останнiх п'яти рокiв - начальник відділу економічного пла-
нування ПАТ "Київоблгаз", заступник Голови правління з фінансово-еконо-
мічних питань ПАТ "Донецькміськгаз".

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз" (Протокол
№25/05-2017 вiд 25.05.2017) обрано членом Правлiння Товариства Бачу-
ріна Сергія Вікторовича - директором технічним з 26 травня 2017 року.
Вважати повноваження новообраного члена Правлiння такими, що набули
чинностi з 26 травня 2017, у межах строку, на який раніше було обрано
Правлiння, а саме до 30.06.2019 (включно). Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. Особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посади, якi обiймала по-
садова особа протягом останнiх п'яти рокiв -  директор технічний ПАТ "За-
поріжгаз", радник у ПАТ "Запоріжгаз", помічник керівника ПАТ "Запоріжгаз",
радник у ПАТ "Донецькміськгаз", технічний директор ПАТ "Донецькмісь-
кгаз".

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

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

2. В.о. Голови Правління Воробйов В.І. 25.05.2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "КІ-
РОВОГРАДТУРИСТ". Код за ЄДРПОУ емітента: 02593820. Місцезнаход-
ження: 25001, м. Кропивницький, вул. Ушакова,1а. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0522-24-18-03. Електронна поштова адреса: kdturіst@emі-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: 02593820.smіda.gov.ua. Вид
особливої інформації: відомості про прийняття рішення про виплату
дивідендів. 

Текст повідомлення: 23 травня 2017 року наглядовою радою приват-
ного акціонерного товариства "Кіровоградтурист" прийнято рішення про
встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отриман-
ня дивідендів за привілейованими акціями, порядок та строк їх виплати
(Постанова №42-3 від 23.05.2017 року). Дата прийняття загальними збо-
рами товариства рішення про виплату дивідендів - 20 квітня 2017 року.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів -
30 січня 2017 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно
до рішення загальних зборів - 2 040,00 грн. з розрахунку 3 грн. на одну ак-
цію. Строк виплати дивідендів - до 30.06.2017 року. Спосіб виплати диві-
дендів - безпосередньо акціонерам на банківський рахунок вказаний в пе-
реліку акціонерів або за його відсутності вказаний акціонером в адресо-
ваній товариству заяві або через касу товариства за заявою акціонера.
Порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному об-
сязі всім особам, що мають право на отримання дивідендів.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України В.о.Голови правління Гуйван Олександр
Іванович.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "КІ-
РОВОГРАДТУРИСТ". Код за ЄДРПОУ емітента: 02593820. Місцезнаход-
ження: 25001, м. Кропивницький, вул. Ушакова,1а. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0522-24-18-03. Електронна поштова адреса: kdturіst@emі-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: 02593820.smіda.gov.ua. Вид
особливої інформації: відомості про прийняття рішення про випла-
ту дивідендів.

Текст повідомлення: Дата прийняття рішення про припинення філії
емітента: 23.05.2017 року. Назва уповноваженого органу, що прийняв рі-
шення: Наглядова рада товариства. Причини прийняття такого рішення:
оптимізація витрат Товариства в зв'язку з неефективною роботою філії,
невиконанням плану доходів, відсутнє завантаження сезонної бази, го-
ловний корпус знаходиться в оренді, дерев'яні гуцулки знаходяться на те-
риторії Оникіївського лісгоспу. Повне найменування та місцезнаходження
філії, що була припинена: Філія приватного акціонерного товариства "Кі-
ровоградтурист" оздоровчий комплекс "Лісова пісня" (місцезнаходження:
26244, Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Оникієве вул. Ма-
хинько, 32). Функції, які виконувала філія: кваліфіковане медичне обслу-
говування, реабілітація та своєчасна клінічна діагностика ускладнень зах-
ворювань, організація консультативної медичної допомоги. Для оптиміза-
ції витрат Товариства філію припинено шляхом приєднання до ПрАТ "Кі-
ровоградтурист". Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством України В.о.Голови правління Гуй-
ван Олександр Іванович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "КОНСТАР"; код за ЄДРПОУ 23464995; місцезнаходжен-
ня 61002, м. Харкiв, вул. Дарвiна, б.20; тел/факс (057) 714-20-85, 716-44-
94; e-mail; constar@ao-constar.com; адреса сторінки в мережі Інтернет: ao-
constar.com.ua/obyavl.php.

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення

про виплату дивiдендiв - 23.05.2017. Дата складення перелiку осiб, якi ма-
ють право на отримання дивiдендiв 12.06.2017. Розмiр дивiдендiв, що пiд-
лягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв 100000 грн. Строк
виплати дивiдендiв з 12.06.2017 по 22.11.2017. Спосiб виплати дивiдендiв
- безпосередньо акцiонерам, шляхом переказу грошових коштів на бан-
ківські рахунки акціонерів. Порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї су-
ми дивiдендiв в повному обсязi. Генеральний директор Перекрестов
А.Г. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦIАЛЬ-
НЕ БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПIДПРИЄМС-
ТВО "УКРСПЕЦБУДМОНТАЖ" код за ЄДРПОУ
14071268; місцезнаходження 61052, м.Харкiв, вул. Слав'янська, 8;
тел/факс (057) 728-03-24, 728-03-26; e-mail 14071268@sodruzhes-
tvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації:
www.ukrspec.org.ua. 

Відомості про зміну типу акціонерного товариства. 

Дата прийняття рiшення: 14.04.2017. Найменування уповноваженого
органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: загальнi збори Товарис-
тва. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юри-
дичну особу, що мiстяться в ЄДР: 17.05.2017. Повне найменування акцi-
онерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство "Українсь-
ке спецiальне будiвельно-монтажне пiдприємство "Укрспецбудмонтаж".
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне акцi-
онерне товариство "Українське спецiальне будiвельно-монтажне пiдпри-
ємство "Укрспецбудмонтаж". 

Генеральний директор Бадалов Г. Г. підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством.
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

з обмеженою відповідальністю від 16 липня 2015 року 
№ 62/2/2015, видане 11 вересня 2015 року Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження № 335-Кф-С-о від 24 трав-
ня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (із 
змінами), відповідно до документів, наданих ПАТ «ЕЛПО» 
(04074, м. Київ, вул. Лугова, 16, код за ЄДРПОУ: 24088809), 
на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства, скасовано реєстрацію 
випуску акцій пАт «ЕЛпо». Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій ПАТ «ЕЛПО» від 02 березня 2011 року 
№ 104/10/1/11, видане 24.06.2011 Територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку в м. Києві та Київської області, анульовано – розпо-
рядження № 206-Кф-С-А від 24 травня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 № 1843, та на підставі п. 11 розді-
лу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23.04.2013 № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 23.05.2017 № 1002608856 щодо внесення 
15.05.2017 запису про судове рішення про визнання 
юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної про-
цедури, 10.05.2017, 927/378/17, Господарський суд Чер-
нігівської області, та інформації, наданої ліквідатором 
ПрАТ «КАМАЗ-УТК» Колобовою І.Є. листом від 18.05.2017 
(вх. від 22.05.2017 № 15071), зупинено обіг акцій 
прАт «КАмАЗ-УтК», код за ЄДРПОУ: 32759791 – роз-
порядження № 228-Кф-З від 25 травня 2017 року.

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

«29» травня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 № 1843, та на підставі п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, на-
даних ПАТ «УКРТЕКСТИЛЬ» (вул. Виробнича, буд. 11, 
м. Запоріжжя, 69084, код за ЄДРПОУ: 01552210), на зупи-
нення обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного 
товариства, зупинено обіг акцій пАт «УКРтЕКСтИЛЬ» – 
розпорядження № 229-Кф-З від 25 травня 2017 року.

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

«29» травня 2017 року
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 № 1843 та на підставі п. 8 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013  року 
за № 822/23354, із змінами та доповненнями, відповідно 
до повідомлення державного реєстратора про початок 
проведення спрощеної процедури державної реєстрації 
припинення юридичної особи ЗАТ «Торговий дім «Фар-
мація» (код за ЄДРПОУ: 30563430) шляхом її ліквідації 
від 26.04.2017 року № 01-05/1-09-928, скасовано реє-
страцію випуску акцій ЗАт «торговий дім «фармація» 
(код за ЄДРПОУ: 30563430), свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій ЗАТ «Торговий дім «Фармація» від 
15.11.1999 року № 72/25/1/99, видане Чернівецьким те-
риторіальним управлінням Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 207-Кф-С-А від 25 травня 2017 року.

25.05.2017 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.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКА-
ЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

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

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рiшенням засідання Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз" (Прото-

кол №25/05-2017 вiд 25.05.2017) припинено повноваження члена Правлiн-
ня Товариства Улько Ганни В’ячеславівни - директора фінансового 25
травня 2017 року, у звязку  зі звільненням за угодою сторін.

Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Посадова особа перебувала на посадi члена правління - директора
фінансового з 01.07.2016 р. 

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз" (Протокол
№25/05-2017 вiд 25.05.2017) обрано членом Правлiння Товариства Калягі-

ну Інну Олексіївну - директором фінансовим з 26 травня 2017 року. Вважа-
ти повноваження новообраного члена Правлiння такими, що набули чин-
ностi з 26 травня 2017, у межах строку, на який раніше було обрано Прав-
лiння, а саме до 30.06.2019 (включно). Непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. Особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Посади, якi обiймала посадова
особа протягом останнiх п'яти рокiв - начальник відділу економічного пла-
нування ПАТ "Київоблгаз", заступник Голови правління з фінансово-еконо-
мічних питань ПАТ "Донецькміськгаз".

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз" (Протокол
№25/05-2017 вiд 25.05.2017) обрано членом Правлiння Товариства Бачу-
ріна Сергія Вікторовича - директором технічним з 26 травня 2017 року.
Вважати повноваження новообраного члена Правлiння такими, що набули
чинностi з 26 травня 2017, у межах строку, на який раніше було обрано
Правлiння, а саме до 30.06.2019 (включно). Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. Особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посади, якi обiймала по-
садова особа протягом останнiх п'яти рокiв -  директор технічний ПАТ "За-
поріжгаз", радник у ПАТ "Запоріжгаз", помічник керівника ПАТ "Запоріжгаз",
радник у ПАТ "Донецькміськгаз", технічний директор ПАТ "Донецькмісь-
кгаз".

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

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

2. В.о. Голови Правління Воробйов В.І. 25.05.2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "КІ-
РОВОГРАДТУРИСТ". Код за ЄДРПОУ емітента: 02593820. Місцезнаход-
ження: 25001, м. Кропивницький, вул. Ушакова,1а. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0522-24-18-03. Електронна поштова адреса: kdturіst@emі-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: 02593820.smіda.gov.ua. Вид
особливої інформації: відомості про прийняття рішення про виплату
дивідендів. 

Текст повідомлення: 23 травня 2017 року наглядовою радою приват-
ного акціонерного товариства "Кіровоградтурист" прийнято рішення про
встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отриман-
ня дивідендів за привілейованими акціями, порядок та строк їх виплати
(Постанова №42-3 від 23.05.2017 року). Дата прийняття загальними збо-
рами товариства рішення про виплату дивідендів - 20 квітня 2017 року.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів -
30 січня 2017 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно
до рішення загальних зборів - 2 040,00 грн. з розрахунку 3 грн. на одну ак-
цію. Строк виплати дивідендів - до 30.06.2017 року. Спосіб виплати диві-
дендів - безпосередньо акціонерам на банківський рахунок вказаний в пе-
реліку акціонерів або за його відсутності вказаний акціонером в адресо-
ваній товариству заяві або через касу товариства за заявою акціонера.
Порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному об-
сязі всім особам, що мають право на отримання дивідендів.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України В.о.Голови правління Гуйван Олександр
Іванович.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "КІ-
РОВОГРАДТУРИСТ". Код за ЄДРПОУ емітента: 02593820. Місцезнаход-
ження: 25001, м. Кропивницький, вул. Ушакова,1а. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0522-24-18-03. Електронна поштова адреса: kdturіst@emі-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: 02593820.smіda.gov.ua. Вид
особливої інформації: відомості про прийняття рішення про випла-
ту дивідендів.

Текст повідомлення: Дата прийняття рішення про припинення філії
емітента: 23.05.2017 року. Назва уповноваженого органу, що прийняв рі-
шення: Наглядова рада товариства. Причини прийняття такого рішення:
оптимізація витрат Товариства в зв'язку з неефективною роботою філії,
невиконанням плану доходів, відсутнє завантаження сезонної бази, го-
ловний корпус знаходиться в оренді, дерев'яні гуцулки знаходяться на те-
риторії Оникіївського лісгоспу. Повне найменування та місцезнаходження
філії, що була припинена: Філія приватного акціонерного товариства "Кі-
ровоградтурист" оздоровчий комплекс "Лісова пісня" (місцезнаходження:
26244, Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Оникієве вул. Ма-
хинько, 32). Функції, які виконувала філія: кваліфіковане медичне обслу-
говування, реабілітація та своєчасна клінічна діагностика ускладнень зах-
ворювань, організація консультативної медичної допомоги. Для оптиміза-
ції витрат Товариства філію припинено шляхом приєднання до ПрАТ "Кі-
ровоградтурист". Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством України В.о.Голови правління Гуй-
ван Олександр Іванович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "КОНСТАР"; код за ЄДРПОУ 23464995; місцезнаходжен-
ня 61002, м. Харкiв, вул. Дарвiна, б.20; тел/факс (057) 714-20-85, 716-44-
94; e-mail; constar@ao-constar.com; адреса сторінки в мережі Інтернет: ao-
constar.com.ua/obyavl.php.

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення

про виплату дивiдендiв - 23.05.2017. Дата складення перелiку осiб, якi ма-
ють право на отримання дивiдендiв 12.06.2017. Розмiр дивiдендiв, що пiд-
лягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв 100000 грн. Строк
виплати дивiдендiв з 12.06.2017 по 22.11.2017. Спосiб виплати дивiдендiв
- безпосередньо акцiонерам, шляхом переказу грошових коштів на бан-
ківські рахунки акціонерів. Порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї су-
ми дивiдендiв в повному обсязi. Генеральний директор Перекрестов
А.Г. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦIАЛЬ-
НЕ БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПIДПРИЄМС-
ТВО "УКРСПЕЦБУДМОНТАЖ" код за ЄДРПОУ
14071268; місцезнаходження 61052, м.Харкiв, вул. Слав'янська, 8;
тел/факс (057) 728-03-24, 728-03-26; e-mail 14071268@sodruzhes-
tvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації:
www.ukrspec.org.ua. 

Відомості про зміну типу акціонерного товариства. 

Дата прийняття рiшення: 14.04.2017. Найменування уповноваженого
органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: загальнi збори Товарис-
тва. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юри-
дичну особу, що мiстяться в ЄДР: 17.05.2017. Повне найменування акцi-
онерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство "Українсь-
ке спецiальне будiвельно-монтажне пiдприємство "Укрспецбудмонтаж".
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне акцi-
онерне товариство "Українське спецiальне будiвельно-монтажне пiдпри-
ємство "Укрспецбудмонтаж". 

Генеральний директор Бадалов Г. Г. підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №98, 26 травня 2017 р. 
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дЕРжАВНЕ пУбЛiчНЕ АКцiоНЕРНЕ 
тоВАРИСтВо «НАцiоНАЛЬНА 

АКцiоНЕРНА КомпАНiЯ 
«УКРАГРоЛiЗИНГ»

поВІдомЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації 

(прийняття рішення про виплату дивідендів) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Державне публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна 

компанiя «Украгролiзинг»
2. Код за ЄДРПОУ: 30401456
3. Місцезнаходження: 01021, Україна, м. Київ, вул. Мечнікова 16-А
4. тел. (044) 254-30-10 та факс (044) 280-17-22
5. Електронна поштова адреса: info@ukragroleasing.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет www.ukragroleasing.com.ua 
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про виплату дивіден-

дів. 
ІІ. текст повідомлення

Державне публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна 
компанiя «Украгролiзинг» єдиним акцiонером якої є Кабiнет Мiнiстрiв 
України здiйснило виплату всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi, безпо-
середньо акцiонерам вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України 
вiд 1 березня 2017 р. № 120 «Про затвердження базового нормативу 
вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв 
за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi госпо-
дарських товариств, у статутному капiталi яких є корпоративнi права дер-
жави»

Сума дивiдендiв становить - 2 824 267.00 грн.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
Виконуючий обов’язки 
генерального директора 

________ 
(підпис)

о.В. процюк 
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.05.2017 р.

пРИВАтНЕ АКцІоНЕРНЕ тоВАРИСтВо 
«ЛЬВІВмЕтАЛ» 

(місцезнаходження: 79034, Львівська область, м. Львів, вул. На-
вроцького, 1) надалі також Товариство, повідомляє про проведення 
позачергових загальних зборів акціонерів (надалі також збори/за-
гальні збори), які відбудуться 26 червня 2017 року об 11 год. 00 хв. 
за адресою: Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Навроць-
кого, 1, адмінкорпус. Реєстрація акціонерів для участі у позачерго-
вих загальних зборах акціонерів розпочнеться о 10 год. 00 хв. та за-
кінчиться 10 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають право брати 
участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 20 черв-
ня 2017 року.

пРоЕКт поРЯдКУ дЕННоГо:
1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту ро-

боти зборів.
3. Про укладення Товариством договору поруки з ПАТ «Альфа-

Банк» та надання повноважень на його підписання.
4. Про укладення Товариством договору / договорів іпотеки неру-

хомого майна із ПАТ «Альфа-Банк» та надання повноважень на його 
/ їх підписання.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою 
http://lvivmetal.com/.

Акціонерам для участі у зборах необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу (паспорт), а у випадку направлення для участі у 
зборах представника – належним чином оформлену довіреність на 
представника та паспорт останнього.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів акціонери 
Товариства мають можливість ознайомитись за місцезнаходженням 
Товариства (м. Львів, вул. Навроцького, 1) у робочі дні з 10 год. до 
13 год., а в день проведення загальних зборів - також у місці їх про-
ведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами є виконуючий обов’язки Генерально-
го директора Дяк Ігор Григорович, контактний тел. (0322) 44-03-57

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: пРИВАтНЕ АКцІоНЕРНЕ 

тоВАРИСтВо «ЕНЕРГопоСтАчАЛЬНА КомпАНІЯ 
«жИтомИРобЛЕНЕРГо»

2. Код за ЄДРПОУ: 22048622
3. Місцезнаходження: 10008 м.Житомир, вул. Пушкінська, 32/8
4. Міжміський код, телефон та факс: (0412)402059, (0412)402044
5. Електронна поштова адреса: kanc@ztoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про виплату дивідендів

ІІ. текст повідомлення 
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»(надалi - Товариство) вiд 07.04.2017р., про ви-
плату дивiдендiв, Наглядовою радою Товариства 23.05.2017р. (протокол 
вiд 23.05.2017р.) прийнято рiшення про встановлення дати складення 
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк 
їх виплати.Дата прийняття рiчними загальними зборами акцiонерiв Това-
риства рiшення про виплату дивiдендiв - 07.04.2017р.Дата складення 
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 08 червня 
2017р.

Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення за-
гальних зборiв - 34259351,35 грн. Строк виплати дивiдендiв - з 
23.06.2017року по 06.10.2017року.Спосiб виплати дивiдендiв - безпосе-
редньо акцiонерам.Порядок виплати дивiдендiв: виплату дивiдендiв 
здiйснити шляхом виплати всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi.

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 Шекета о.м.  24.05.2017

пРИВАтНЕ АКцiоНЕРНЕ тоВАРИСтВо 
«РiВНЕобЛЕНЕРГо»

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

нерухомістю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «РIВНЕОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 05424874
3. Місцезнаходження 33013, м.Рiвне, вул.Князя Володимира, 71
4. Міжміський код, телефон та факс (0362) 69-42-59 (0362) 69-42-47
5. Електронна поштова адреса INFO@ROE.VSEI.UA
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.roe.vsei.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про ви-

плату дивідендів
ii. текст повідомлення

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (надалi - Товари-
ство) вiд 06.04.2017р., про виплату дивiдендiв, Наглядовою радою Това-
риства 23.05.2017р. (протокол вiд 23.05.2017р.) прийнято рiшення про 
встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отриман-
ня дивiдендiв, порядок та строк їх виплати.Дата прийняття рiчними за-
гальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про виплату дивiдендiв - 
06.04.2017р.Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв - 08 червня 2017р.Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi 
вiдповiдно до рiшення загальних зборiв - 14 296 638,98 грн.Строк виплати 
дивiдендiв - з 23.06.2017року по 05.10.2017року.Спосiб виплати 
дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам.Порядок виплати дивiдендiв: ви-
плату дивiдендiв здiйснити шляхом виплати всiєї суми дивiдендiв у повно-
му обсязi.

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  Невмержицький Сергiй миколайович

(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 24.05.2017
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУбЛiчНЕ АКцiоНЕРНЕ 

тоВАРИСтВо 
«КомпАНiЯ КАтРАН»

2. Код за ЄДРПОУ 05441005
3. Місцезнаходження 03061, мiсто Київ, Новопольова, 2
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 408-82-63 
5. Електронна поштова адреса etereschenko@corpfin.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

katran.info

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

ii. текст повідомлення
На пiдставi заяви акцiонера НОРДIК ВЕЛС КЕПIТАЛ IНВЕСТОРС 

ЛIМIТЕД (NORDIC WEALTH CAPITAL INVESTORS LIMITED) про змiну чле-
на наглядової ради (отримана ПАТ «Компанiя Катран» 22.05.2017 р). 
вiдповiдно до вимог ч.7 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» 
вiдкликано (припинено повноваження) члена наглядової ради Корнiйчука 
Євгена Володимировича (представника акцiонера юридичної особи 
НОРДIК ВЕЛС КЕПIТАЛ IНВЕСТОРС ЛIМIТЕД (NORDIC WEALTH CAPITAL 
INVESTORS LIMITED)). Посадова особа не володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента. Особа перебувала на посадi з 25.04.2017 р. по 22.05.2017 
року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспорт-
них даних не отримано.

На пiдставi заяви акцiонера НОРДIК ВЕЛС КЕПIТАЛ IНВЕСТОРС 
ЛIМIТЕД (NORDIC WEALTH CAPITAL INVESTORS LIMITED) про змiну чле-
на наглядової ради (отримана ПАТ «Компанiя Катран» 22.05.2017 р). 
вiдповiдно до вимог ч.7 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» 
набуто повноваження члена наглядової ради Пендюром Вiктором 
Вiкторовичем (представник акцiонера юридичної особи НОРДIК ВЕЛС 
КЕПIТАЛ IНВЕСТОРС ЛIМIТЕД (NORDIC WEALTH CAPITAL INVESTORS 
LIMITED)) (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспорт-
них даних не отримано). Посадова особа не володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента. Строк повноважень – до наступних рiчних загальних 
зборiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: голо-
ва правлiння ПАТ «Компанiя Катран». Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Акцiонер НОРДIК ВЕЛС КЕПIТАЛ IНВЕСТОРС ЛIМIТЕД (NORDIC WEALTH 
CAPITAL INVESTORS LIMITED) реєстрацiйний номер НЕ 311130, 
мiсцезнаходження: 41 Фемiстоклес Дервiс, Гаваї Нiкосiя Тауер, 8-й поверх,  
оф. 806-807, 1066, Нiкосiя, Кiпр, володiє часткою у статутному капiталi емiтен-
та, що вiдповiдає розмiру пакета акцiй 49,553966% вiд статутного капiталу то-
вариства. Строк, на який обрано – до наступних рiчних загальних зборiв.

Рiшенням Наглядової ради вiд 22.05.2017 року припинено повноважен-
ня (вiдкликано з посади) з 22.05.2017 р. Генерального директора 
ПАТ «Компанiя Катран» Корнiйчука Вiталiя Володимировича. Посадова 
особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Особа перебува-
ла на посадi з 22.04.2016 р. по 22.05.2017 р. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди посадової особи 
на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.

Рiшенням Наглядової ради вiд 22.05.2017 року обрано (призначено) з 
23.05.2017 р. строком три роки на посаду Генерального директора 
ПАТ «Компанiя Катран» Ожиганова Сергiя Олександровича (згоди посадо-
вої особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано). 
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Iншi 
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: консультант з 
продажу автомобiлiв ПАТ «ТАВРIЯ-АВТО». Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшення Наглядової ради вiд 22.05.2017 року обрано Головою Наглядо-
вої ради ПАТ «Компанiя Катран» Мiнчукову Марину Станiславiвну (пред-
ставника акцiонера юридичної особи SANTIVER TRADING LIMITED / 
САНТIВЕР ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД) (згоди посадової особи на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних не отримано). Посадова особа не 
володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Строк, на який обрано – до 
вiдповiдного рiшення Наглядової ради. Iншi посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: фiзична особа – пiдприємець. Посадова осо-
ба непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Акцiонер SANTIVER TRADING LIMITED / САНТIВЕР ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД, 
реєстрацiйний номер НЕ 153158, мiсцезнаходження: п.с.2430, Евагора 
Паллiкарiдi, 5А Егкомi, Нiкосiя, Кiпр, володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента, що вiдповiдає розмiру пакета акцiй 49,407821% вiд статутного 
капiталу товариства. Строк, на який обрано – до наступних рiчних загаль-
них зборiв.

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 ожиганов Сергiй олександрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.05.2017
(дата)

поВІдомЛЕННЯ 
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

пРИВАтНоГо АКцІоНЕРНоГо тоВАРИСтВА 
«ГотЕЛЬ ГоЛоСІЇВСЬКИй»

Приватне акціонерне товариство «Готель Голосіївський», що знаходить-
ся за адресою: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93 (Код за ЄДРПОУ 
03358529) (далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «29» червня 2017 
року об 11 годині 00 хв., за адресою: 03127, м. Київ, проспект Голосіїв-
ський, 93, 2 (другий) поверх, конференц-зал. 

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори, 
о 10 годині 00 хв., закінчення реєстрації о 10 годині 45 хв. Реєстрація буде 
проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні надати до-
кумент, що підтверджує особу. Представники акціонерів – документ, що під-
тверджує особу, а також доручення або інший документ, що підтверджує 
їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах: 22 червня 2017 року. 

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть 

участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціо-

нерів Товариства.
3. Внесення змін та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Затвердження осіб уповноважених на підписання Статуту Товариства в 

новій редакції від імені його акціонерів, надання повноважень на підписання 
протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та вчинення 
дій, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: 03127, 
м. Київ, проспект Голосіївський, 93, приймальня.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова правління Кондратьєва Наталія Мирославівна. 

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

Довідки за телефоном (044) 259-76-73.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Голова правління  Кондратьєва Наталія мирославівна

Приватне акціонерне товариство «Київ-Атлантик Україна» (код ЄДРПОУ 
22929481) повідомляє про звільнення Поліщук І.С. з посади Головного бух-

галтера за угодою сторін та призначення Сколоти М.С. на посаду Головно-
го бухгалтера з 17 травня 2017 року.

пРИВАтНЕ АКцІоНЕРНЕ тоВАРИСтВо «КИЇВ-АтЛАНтИК УКРАЇНА» 

Відомості про зміну типу 
пАт «дРоГобИцЬКЕ ЗАВодоУпРАВЛІННЯ 

бУдІВЕЛЬНИХ мАтЕРІАЛІВ»
код ЄДРПОУ 00291109, 82100, Львівська область, м. Дрогобич, 

вул. Трускавецька, буд. 73
Рiшення про змiну типу ПАТ «Дрогобицьке заводоуправління будівель-

них матеріалів» прийнято Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2017 р., 
Протокол № 1. Дата державної реєстрацiївiдповiднихзмiн до вiдомостей 
про юридичну особу, щомiститься в ЄДР - 03.05.2017 року. Назва товари-
ства після внесення до ЄДР ПрАТ «Дрогобицьке заводоуправління буді-
вельних матеріалів»

прАт «дрогобицьке заводоуправління будівельних матеріалів»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "УКРСОЦБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Ковпака, буд.29
4. Міжміський код, телефон та факс +38 044 205 45 55 -
5. Електронна поштова адреса report_stockmarket@ukrsotsbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

https://www.ukrsotsbank.com/sp_
reginfo/

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

ii. текст повідомлення
23 травня 2017 року увiльнено вiд виконання обов'язкiв головного бух-

галтера департаменту облiку та податкiв фiнансового блоку ПАТ «Укрсоц-
банк» Єрмакова Сергiя Олександровича Фiнансового директора, Члена 
Правлiння (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Пiдстава - На-
каз ПАТ «Укрсоцбанк» № 1955-П вiд 23.05.2017 р. Єрмаков С.О.перебував 
на посадi з 03.04.2017 р. 

Часткою в статутному капiталi ПАТ «Укрсоцбанк» не володiє, непогаше-

ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
З 24 травня 2017 року на посаду головного бухгалтера департаменту 

облiку та податкiв фiнансового блоку Банку на невизначений строк переве-
дено Кухарчука Анатолiя Вiкторовича (паспорт СН № 615790, виданий Ста-
рокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 06.02.1998 року), радника з 
фiнансових питань управлiння iнституцiйних вiдносин та адмiнiстрацiї 
Правлiння (Наказ № 1957-П вiд 23 травня 2017 року). Пiдстава: 1.Заява 
Кухарчука А.В.; 2. Лист-погодження НБУ № 27-0006/36233 вiд 19.05.2017 р.

Останнi 5 рокiв обiймав наступнi посади: з 05.02.2010 р. - Директор Де-
партаменту МСФЗ та управлiнського облiку та звiтностi ПАТ «Альфа-Банк», 
Україна ; з 01.11.2012 р.- Директор з фiнансової звiтностi та контролiнгу 
Управлiння фiнансової звiтностi та контролiнгу ПАТ «Альфа-Банк», Украї-
на; з 14.02.2014 р. по 22.03.2017 р.- Головний бухгалтер АПТ «АЛЬФА-
БАНК», Україна.

Кухарчук А.В. часткою в статутному капiталi ПАТ «Укрсоцбанк» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Савощенко тамара Юрiївна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.05.2017
(дата)

пУбЛiчНЕ АКцiоНЕРНЕ тоВАРИСтВо “УКРСоцбАНК”

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

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

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

емітентом для розкриття інформації: http://unives.com.ua/ukr/about/Corp_ubr/ 
7. Вид особливої інформації: рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
2. текст повідомлення 

24.05.2017 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товари-
ства «Страхова компанія «ЮНІВЕС» (далі по тексту – «Товариство») прий-
нято рішення (Протокол № 250 від 24.05.2017 року) про надання згоди на 
вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. Сума кош-
тів, що є предметом правочину, становить 5 529 465,38 гривень. Вартість 
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (ста-
ном на 31.12.2016 року) становить 152 173 000,00 гривень. Співвідношення 
ринкової вартості коштів, що є предметом правочину, до вартості активів 
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 
3,63367%. 

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

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 2 3 4 5
1 24.05.2017 5 529,47 152 173 3,63367%

3. підписи
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Найменування посади: 
Голова правління Спренгель А.С.  25.05.2017 року.

пРИВАтНЕ АКцІоНЕРНЕ тоВАРИСтВо «СтРАХоВА КомпАНІЯ «ЮНІВЕС»

повідомлення про виникнення особливої інформації: 
Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ЗАПОРIЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА». 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00382094. 
3. Місцезнаходження емітента: 69063, Запорiзька обл., 

Олександрiвський р-н, м. Запорiжжя, вул. Святого Миколая,7; 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 061-213-77-62; 061-

213-74-57; 5.Електронна поштова адреса емітента: yurist@zkf.com.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://zkf.ua
7.Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, 

яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 
2. текст повідомлення: Дату зміни емітент навести не може, так як 

коли відбулись зміни емітента не повідомляли. Емітент 24.05.2017 р. 
отримав інформацію, а саме перелік акціонерів від ПАТ»НДУ», відповід-
но до якого відбулись такі зміни: пакет акцій власника Солана Солюшенс 
ЛТД (Solana Solutions LTD), заснована на території ВіргінськихОстровів 
16.03.2013 року за номером 1769889, місцезнаходження: а/с 3321, Дрейк 
Чемберс, м. Род-Таун, о. Тортола, Британські Віргінські Острови, став 
менше 10 відсотків голосуючих акцій, а саме: частка у загальній кількості 
акцій змінилася з 24.500009% до 0.000%, у тому числі частка у загальної 
кількості голосуючих акцій змінилася з 24.500009% до 0.000%. 

Пакет акцій власника Пшигоцького Сергія Володимировича, ІПН 
2412907890, який зареєстрований м. Запоріжжя, бульвар Тараса Шев-
ченка, буд. 67, кв. 11 став більше 10 відсотків голосуючих акцій, а саме: 
частка у загальній кількості акцій змінилася з 0.000% до 24.500009%, у 
тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 
0.000% до 24.500009%. 

Пакет акцій власника Компанія Стевенейдж Лімітед (Stevenage 
Limited), зареєстрована в Белізі 11 квітня 2013 року за реєстраційним 
номером №132518, місцезнаходження: Корнер Хатсон енд Ейр Стріт, 
Блейк Білдінг, офіс 302, м. Беліз, Беліз, став менше 10 відсотків голосу-
ючих акцій, а саме: частка у загальній кількості акцій змінилася з 
19.5835% до 0.000%, у тому числі частка у загальної кількості голосую-
чих акцій змінилася з 19.5835% до 0.000%. 

Пакет акцій власника Пшигоцької Жанни Борисівни, ІПН 2483915367, 
яка зареєстрована за адресою м. Запоріжжя, вул. Великолузька, буд. 13, 
став більше 10 відсотків голосуючих акцій, а саме: частка у загальній 
кількості акцій змінилася з 24.500009% до 44.083497%, у тому числі 
частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 24.500009% 
до 44.083497%.

3. підпис: Генеральний директор Пшигоцький Сергiй Володимиро-
вич, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
24.05.2017 р.

пРИВАтНЕ АКцiоНЕРНЕ тоВАРИСтВо «ЗАпоРiЗЬКА КоНдИтЕРСЬКА фАбРИКА»



№98, 26 травня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

7

поВІдомЛЕННЯ
пРо пРоВЕдЕННЯ 

 поЗАчЕРГоВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗбоРІВ УчАСНИКІВ
тоВАРИСтВА З додАтКоВоЮ 

ВІдпоВІдАЛЬНІСтЮ «РЕНІйСЬКИй ЕЛЕВАтоР»
«29» червня 2017 року о 07 г. 30 хв. за адресою: Україна, одеська об-

ласть, Ренійський район, місто Рені, вулиця 28 червня, буд. 278 (дру-
гий поверх адміністративної будівлі, кабінет директора № бн), відбу-
дуться чергові Загальні збори Учасників ТДВ «РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР».

Реєстрація учасників відбудеться «29» червня 2017 року з 07 г. 10 хв. 
до 07 г. 25 хв. 

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення з питань порядку (ре-

гламенту) про ведення Загальних зборів Учасників Товариства.
2. Вибори голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Схвалення та затвердження всіх рішень засідань наглядової ради 

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

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

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

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

10. Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження його в 
новій редакції, та визначення уповноважених осіб для підписання та дер-
жавної реєстрації Статуту Товариства.

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

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

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

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

директор
тдВ «РЕНІйСЬКИй ЕЛЕВАтоР»  Колійчук Сергій петрович

пРИВАтНЕ АКцІоНЕРНЕ тоВАРИСтВо 
«АКАдЕмРЕмбУд»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Академрембуд»
2. Код за ЄДРПОУ: 05417532
3. Місцезнаходження: 02160 м. Київ, Харківське шосе,48
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)5594472, (044)5594472
5. Електронна поштова адреса: akademrembud@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: akademrembud@emitent.net.ua 
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст повідомлення 
Протоколом №2 наглядової ради Приватного акціонерного товариства 

«Академрембуд» від 25.05. 2017року прийнято рішення про попереднє 
надання згоди Товариству на вчинення значного правочину з іншими 
суб»ектами господарювання протягом не більш як одного року з дати 
прий няття такого рішення, та діятиме на дату вчинення відповідного пра-
вочину. Вказаний правочин стосується продажи частини приміщень в ад-
мінбудівлі Товариства за адресою: м. Київ. Харківське шосе,48. Гранічна 
сукупна вартість правочинів 245,0тисяч грн. Вартість активів емітента за 
даними останьої річної фінансової звітності 1001,0тисяч грн. Співвідно-
шення гранічної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента 
за даними останьої річної фінансової звітності -24,5%. Загальна кількість 
голосів наглядової ради-3, кількість голосів , що проголосували «за» при-
йняття рішення -3, кількість голосів, що проголосували «проти» -0.

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

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

2. директор  Іванов Г.б.
25.05.2017

пУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ тоВАРИСтВо 
«бЛоК АГРоСВІт»

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

нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

«Блок Агросвіт»
2. Код за ЄДРПОУ: 00372612
3. Місцезнаходження: 16730, Чернігівська обл., Iчнянський р-н, 

смт  Парафiївка, вул.Шевченка, 123
4. Міжміський код, телефон та факс: (04633)2-41-21, (04633)2-41-21
5. Електронна поштова адреса: blok_agrosvit@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

ii. текст повідомлення 
Рішення про зміни в складі посадових осіб Товариства прийнято На-

глядовою Радою ПАТ «Блок Агросвіт» від 15.05.2017 р., Протокол №28, 
накази №90, №91 від 15.05.2017 р. 

Посадова особа Малюта Віталій Валентинович, яка займала посаду 
директора, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Строк, протягом якого осо-
ба перебувала на посаді: з 01.10.2014 р. по 16.05.2017 р. 

Парфененко Сергій Юрійович обраний на посаду директора Товари-
ства за сумісництвом. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Строк, на який призначено 
особу: з 17.05.2017 р. по 17.05.2018 р. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: аудитор ТОВ «СП «АГРОДІМ», директор 
ТОВ «КПД Агротрейд» за сумісництвом. 

Звільнені та призначені посадові особи непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не мають. Інформація про паспортні дані 
відсутня оскільки посадові особи не надали згоди на її розкриття.

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

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

директор    парфененко С.Ю.  15.05.2017 р.

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, 
поділу, перет во рення або банкрутства за рішенням вищого органу 

емітента або суду
пРИВАтНЕ АКцiоНЕРНЕ тоВАРИСтВо «бРоК-

ЕКСпЕРИмЕНт», код ЄДРПОУ 31751351, місцезнаходження 01133, 
м. Київ, бульвар Л.Українки, 7-Б (Літера А), офіс 157, міжміський код, теле-
фон та факс 044/2210178, електронна поштова адреса office@uiic.org, 
адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації http://31751351.smida.gov.ua.

Повідомляє, що рішенням №2 від 24.05. 2017року єдиного акціонера 
Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ПРО-
МИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» прийняте рішення про припинення 
діяльності Приватного акціонерного товариства «БРОК-ЕКСПЕРИМЕНТ» 
шляхом пе рет во рен ня в Товариство з обмеженою відповідальністю 
«БРОК-ЕКСПЕРИМЕНТ».

Встановити строк для припинення Товариства 2 (два) місяці з дня публі-
кації повідомлення про припинення Товариства, який буде обліковуватися 
із моменту прийняття рішення про припинення Товариства та залежатиме 
від терміну заявлення та задоволення вимог кредиторів Товариства та 
може коригуватися залежно від часу проходження певних етапів процедури 
з припинення Товариства. Встановити строк для заявлення кредиторами 
Товариств вимог -2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про То-
вариство шляхом реорганізації ( перетворення) відповідно до ч.4 ст.105 
Цивільного кодексу України. Встановити наступний порядок заявлення кре-
диторами вимог :шляхом направлення відповідної письмової вимоги за міс-
цезнаходження Голови Комісії з припинення ( перетворення ) Товариства за 
адресою 01133, м. Київ,бульвар Л.Українки, 7-Б ,Літера А, офіс 157. 

Виконання функцій Голови Комісії з припинення (перетворення) Това-
риства покладаються на Коробку Валентину Миколаївну, яка з моменту 
призначення іменується «Голова Комісії з припинення (перетворення) То-
вариства» та до неї переходять повноваження щодо управління справами 
Товариства. Рішення щодо діяльності Товариства приймається Головою 
Комісії з припинення (перетворення) Товариства одноособово та у разі 
необхідності оформлюються у формі рішень, що підписуються одноосо-
бово. Строк призначення – до повного закінчення процедури припинення 
Товариства шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ. 

Голова Комісії з припинення (перетворення) 
прАт «бРоК-ЕКСпЕРИмЕНт»
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повідомлення
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 
пУбЛІчНоГо АКцІоНЕРНоГо тоВАРИСтВА 

«бАНК СІч»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ» (місцезнаходження 

якого: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63), надалі – Банк, 
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «БАНК СІЧ», що відбудуться 26 червня 2017 р. об 15 годині 00 хви-
лин за київським часом у приміщенні ПАТ «БАНК СІЧ» за адресою: 01033, 
Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63, кімната № 25.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в позачергових Загаль-
них зборах акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» буде проводитись 26 червня 2017 року 
з 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин в приміщенні Банку за адресою: 
01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63, кімната № 25.

Право на участь в позачергових Загальних зборах акціонерів Банку 
мають особи, що будуть включені в перелік акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» 
станом на 20 червня 2017 р. (на 24 год. 00 хв).

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерам та їх пред-
ставникам необхідно мати при собі документ, що посвідчує їх особу, пред-
ставникам акціонерів – додатково документи (довіреність або інший до-
кумент), що підтверджує/посвідчує їх право на участь та голосування на 
позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, оформлені відповідно 
до чинного законодавства. 
проект порядку денного позачергових Загальних зборів Акціонерів 

пАт «бАНК СІч»:
1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів, 

прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів.
3. Встановлення порядку проведення позачергових Загальних зборів.
4. Внесення змін до Статуту ПАТ «БАНК СІЧ» шляхом затвердження 

його нової редакції та визначення уповноваженої особи, якій буде делего-
ване повноваження щодо підпису змін до Статуту ПАТ «БАНК СІЧ».

5. Про надання попередньої згоди на укладання значних правочинів, які 
можуть вчинятись протягом року, та надання повноважень виконавчому 
органу ПАТ «БАНК СІЧ» щодо вчинення дій, пов’язаних з вчиненням зна-
чних правочинів, на які була отримана попередня згода Загальних зборів.

Акціонери та їх уповноважені представники в порядку та терміни, ви-
значені чинним законодавством та Статутом Банку можуть ознайомитися 
з документами, пов’язаними з проектом порядку денного та проектами 
рішень з цих питань, з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 16-00 год. 
(обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) у приміщенні ПАТ «БАНК СІЧ» 
за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63, кімната 
№25. Посадова особа ПАТ «БАНК СІЧ», відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документам - Голова Правління ПАТ «БАНК СІЧ» 
Шульга В.В. Довідки за телефоном (044) 207-14-70, (044) 207-14-75.

26 червня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці про-
ведення реєстрації для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів 
Банку та у місці проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

З питань проекту порядку денного та організаційних питань проведен-
ня позачергових Загальних зборів акціонерів Банку звертатись за адре-
сою: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 63, дру-
гий поверх, кімната №25.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПАТ «БАНК 
СІЧ» за адресою http://www.sichbank.com.ua/

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління
пАт «бАНК СІч»  В.В.Шульга

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА»
2. Код за ЄДРПОУ 32310874
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8, 3-й пiд’їзд
4. Міжміський код, телефон та факс 0445904466 0445900770
5. Електронна поштова адреса legal@aegon.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
ii. текст повідомлення

24 травня 2017 року вiдповiдно до наказу Голови Правлiння вiд 

24.05.2017 №253к припинено повноваження Головного бухгалтера Бабiйчук 
Ольги Петрiвни за угодою сторiн. 24 травня 2017 року встановлено останнiм 
днем перебування на посадi. Розмiр частки в статутному капiталi товари-
ства (розмiр пакета акцiй): 0,00%. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посадi 5 мiсяцiв. Згоди 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Пiдстава рiшення 
та обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: змiни у 
складi посадових осiб вiдбуваються у зв’язку iз припиненням Товариства. 
На вказану посаду замiсть зазначеної особи не призначено (не обрано) 
жодної iншої особи.

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 комiсiї з припинення  Власенко Андрiй Леонiдович

(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 25.05.2017

пРИВАтНЕ АКцiоНЕРНЕ тоВАРИСтВо «СтРАХоВА КомпАНiЯ «ЕйГоН ЛАйф УКРАЇНА»

пРИВАтНЕ АКцІоНЕРНЕ тоВАРИСтВо по 
тУРИЗмУ тА ЕКСКУРСІЯХ 

«ХАРКІВтУРИСт»
повідомлення 

про виникнення особливої інформації емітента
приватне акціонерне товариство по туризму та екскурсіях 

«Харківтурист»
(код за ЄДРПОУ- 02648484, місцезнаходження: 61082, місто Харків, 

проспект Московський, буд. 144, тел: (057) 392-10-06,  
факс (057) 716-17-47, e-mail - kharkiv@ukrproftur.ua,

власна web-сторінка - www.kharkivturist.nr-avers.com.ua)
повідомляє про зміну складу посадових осіб, а саме:
23 травня 2017 року постановою Наглядової ради товариства  

(№ ПР-80-1 від 23.05.2017 р., протокол № 80) обрано посадову особу – 
Голову Наглядової ради Стрільця Сергія Миколайовича (паспорт: серія 
МЮ номер 317430, виданий Рівненським МВ УДМС України в Рiвненськiй 
області, 02.02.2013) з числа обраних загальними зборами членів Нагля-
дової ради, терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Протягом останніх п’яти років обіймав посади: Голова правління 
ПрАТ «Рiвнетурист», Голова правління ПрАТ «Укрпрофтур», президент 
ПрАТ «Укрпрофтур».

23 травня 2017 року постановою Наглядової ради товариства  
(№ ПР-80-1 від 23.05.2017 р., протокол № 80) обрано посадову особу – 
Заступника голови Наглядової ради Волкова Сергія Геннадійовича (пас-
порт: серія МК номер 496003, виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй області, 05.05.1997) з числа обраних загальними 
зборами членів Наглядової ради, терміном на 3 роки. Часткою в статутно-
му капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: 
заступник голови Об’єднання профспілок Харківської області.

23 травня 2017 року постановою Наглядової ради товариства  
(№ ПР-80-1 від 23.05.2017 р., протокол № 80) обрано посадову особу – 
Секретаря Наглядової ради Сiкана Павла Степановича (паспорт: серія 
СО номер 769390, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України у м. Києві, 
08.11.2001) з числа обраних загальними зборами членів Наглядової ради, 
терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом 
останніх п’яти років обіймав посади: керівник управління економіки та кор-
поративних прав ФПУ.

повідомляє про прийняття рішення про виплату дивідендів, а 
саме:

11 квітня 2017 року рішенням річних Загальних зборів товариства 
(№ Р-23-5 від 11.04.2017 р., протокол № 23) прийнято рішення про випла-
ту дивідендів. 23 травня 2017 року Наглядова рада товариства постано-
вою № ПР-80-3 від 23.05.2017 р. (протокол № 80) встановила порядок, 
спосіб та строки виплати дивідендів. Дата складення переліку осіб, які ма-
ють право на отримання дивідендів за підсумками роботи Товариства у 
2016 році – 07.06.2017 р. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті - 
31350 грн. Строк виплати дивідендів з 07.06.2017 р. по 31.07.2017 р. Спо-
сіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам. Порядок виплати ди-
відендів - виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.

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

Голова правління моргун Володимир олександрович, 24 травня 
2017 року
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пРИВАтНЕ АКцІоНЕРНЕ тоВАРИСтВо 
«НоВИй СтИЛЬ»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ СТИЛЬ». 2. Код за ЄДРПОУ: 32565288. 
3. Місцезнаходження: 61020 м. Харків, Григорівське шосе, буд.88. 4. Між-
міський код, телефон та факс: (057) 752-27-00, (057) 752-27-95. 5. Елек-
тронна поштова адреса: ivina_vv@nowystyl.com.ua. 6. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: www.nowystyl.ua. 7. Вид особливої інформації або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з не-
рухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст повідомлення Дата прийняття рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинів - 22.05.2017р.; Наймену-
вання уповноваженого органу, що прийняв рішення - одноосібне рішен-
ня єдиного акціонера; Відомості щодо правочинів із зазначенням, 
зокрема, їх характеру - оренда нерухомого майна, зокрема: надання 
попередньої згоди на укладення додаткових угод до Договорів оренди 
нерухомого майна, щодо зміни площі орендованих приміщень; Гранична 
сукупність вартості правочинів - 120 000 000,00 грн.; Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності - 507 485 тис.грн.; 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у від-
сотках) - 23,65%; Загальна кількість голосуючих акцій - 12 862 593 шт., 
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах - 12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» - 12 862 593 шт. та «проти» - 0, прийняття рішення. Дата прийнят-
тя рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів - 22.05.2017р.; Найменування уповноваженого органу, що прий-
няв рішення - одноосібне рішення єдиного акціонера; Відомості щодо 
правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - оренда обладнання, 
зокрема: надання попередньої згоди на укладення додаткових угод до 
Договору оренди обладнання № 170007 від 23.12.2016р., щодо зміни 
переліку обладнання, що надається в оренду, інші умови правочину ви-
значаються на розсуд Генерального директора; Гранична сукупність 
вартості правочинів - 70 000 000,00 грн.; Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності - 507 485 тис.грн.; Співвід-
ношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)  - 
13,79%; Загальна кількість голосуючих акцій - 12 862 593 шт., кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах -  
12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» -  
12 862 593 шт. та «проти» - 0, прийняття рішення.

iii. підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно із законодавством. 2. Генеральний директор Іві-
на В.В. М.П. 23.05.2017

пУбЛiчНЕ АКцiоНЕРНЕ тоВАРИСтВо 
«КАЛУСЬКИй ЗАВод КомУНАЛЬНоГо 

УСтАтКУВАННЯ»
особлива інформація  

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента «Публiчне акцiонерне товари-

ство «калуський завод комунального устаткування»; 
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство; 3. Місцезна-
ходження 77351, Iвано-Франкiвська обл., Калуський р-н, село Вiстова, 
Вул. Сiчових Стрiльцiв,1/В; 4. Код за ЄДРПОУ 03327730; 5. Міжмісь-
кий код та телефон, факс (03472)63028 (03472)63028; 6. Електронна 
поштова адреса kzku@emitent.net.ua

ii. дані про дату та місце оприлюднення повідомлення 
(повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 26.05.2017

(дата)
2. Повідомлен-
ня опублікова-
но у*

00 Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку» 
26.05.2017

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлен-
ня розміщено 
на сторінці

http://03327730.smida.
gov.ua

в мережі 
Інтернет 26.05.2017

(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства
№ з/п дата 

вчинення 
дії

повне найменування 
акціонерного 

товариства до зміни

повне найменування 
акціонерного 

товариства після 
зміни

1 2 3 4
1 24.05.2017 Публiчне акцiонерне 

товариство «Калуський 
завод комунального 

устаткування»

Приватне акцiонерне 
товариство «Калуський 

завод комунального 
устаткування»

Зміст інформації:
Реєстрацiйний номер 95353857921 вiд 24.05.2017 року в Єдиному 
державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та 
громадських формувань (ЄДР).Мiнiстерство юстицiї України.
Рiшення про змiну типу товариства «Калуський завод комунального 
устаткування» з публiчного акцiонерного товариства на приватне 
акцiонерне товариство та змiну найменування прийнято Загальними 
зборами акцiонерiв 24.04.2017 року.

пРИВАтНЕ АКцІоНЕРНЕ тоВАРИСтВо 
«ЗАРІчНЕНСЬКИй моЛоКоЗАВод»

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

нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»; 1.2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента: 00423982; 1.3. Місцезнаходження емітента: 34000, Рів-
ненська, Зарічненський, смт. Зарiчне Центральна 65 ; 1.4. Міжміський код та 
телефон: 0505637550; 1.5. Електронна адреса емітента: zar-moloko@
citynet.rv.ua; 1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: zarmoloko.pat.ua; 1.7. Вид 
особливої інформації - Відомості про зміну типу акціонерного товариства

2. текст повідомлення
На загальних зборах акціонерів (Протокол № 1 від 29.04.2017 р.) прий-

няте рішення про зміну типу Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАРIЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАРIЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»». Держав-
на реєстрацiя вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що 
мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприємцiв та громадських формувань проведена 24.05.2017р.

3. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-
мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.1. Голова правління Гриненко Валентин дмитрович 25.05.2017

пРИВАтНЕ АКцІоНЕРНЕ тоВАРИСтВо 
«КИЇВСЬКИй ЕЛЕКтРотРАНСпоРтНИй 

ЗАВод»
повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.  

i. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗА-
ВОД». 2. Код за ЄДРПОУ: 04012017. 3. Місцезнаходження: 03150, м.Київ, 
ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 143/2. 4. Міжміський код, 
телефон та факс: 044 529 65 31 (т/ф). 5. Електронна поштова адреса: 
at52@atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: 04012017.infosite.com.ua.  
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства. II. Текст повідомлення. Дата прийняття рiшення – 26.04.2017. 
Назва уповноваженого органу емiтента, що прийняв відповідне рішення: 
загальні збори акціонерів. Дата державної реєстрації відповідних змін 
до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР – 24.05.2017. По-
вне найменування акціонерного товариства до зміни - ПУБЛІЧНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ». 
Повне найменування акціонерного товариства після зміни - ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ 
ЗАВОД». iii. підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно із законодавством. 2. Найменування посади: Голо-
ва правлiння Мазурчак О.О. 24.05.2017
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пРИВАтНЕ АКцiоНЕРНЕ тоВАРИСтВо 
«пЕРШИй ВАНтАжНИй пАРК»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емі-
тента 1.Загальні відомості 1.1.Повне найменування емітента: ПРИ-
ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ ВАНТАЖНИЙ ПАРК», 
1.2.Код за ЄДРПОУ: 03119434, 1.3.Місцезнаходження: 18000, м.Черкаси, 
вул.Смiлянська, 127, 1.4.Міжміський код, телефон та факс: (0472) 63-17-44 
(0472) 63-17-44, 1.5.Електронна поштова адреса: info@at24.com.ua 
1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://atp17162.at24.com.ua/ ,  
1.7. Відомості про зміну типу акціонерного товариства 2.Текст повідо-
млення: 

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО 17162» (протокол № 1/17 вiд 20.04.2017р.). Дата дер-
жавної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, 
що мiстяться в ЄДР: 25.05.2017р. Повне найменування акцiонерного то-
вариства до змiн: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬ-
КЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17162». Повне найменуван-
ня акцiонерного товариства пiсля змiн: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ ВАНТАЖНИЙ ПАРК»

3.підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством: Голова правління драновський о.д. 

пАт «РомЕНСЬКИй ЗАВод 
«тРАКтоРоЗАпчАСтИНА»

повідомлення для кредиторів
28 квітня 2017 року загальними зборами акціонерів ПАТ «Роменський за-

вод «Тракторозапчастина» було прийнято рішення про припинити діяльність 
Публічного акціонерного товариства «Роменський завод «Тракторозапчасти-
на» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Ро-
менський ковальсько-механічний завод». Відповідно до вимог ст. 82 Закону 
України «Про акціонерні товариства» повідомляємо всіх кредиторів, перед 
якими у ПАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина» є заборгованість. 
Оскільки ТОВ «Роменський ковальсько-механічний завод» є правонаступни-
ком ПАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина», пропонуємо Вам уклас-
ти договір поруки. Для укладання відповідного договору, або надіслання по-
відомлення про дострокове припинення або виконання зобов’язань перед 
кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочи-
ном між товариством та кредитором, прошу письмово звертатися за адре-
сою: ПАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина», 42000, Україна, м. Ром-
ни, Сумської області, вул. Гетьмана Мазепи, 2 В. Відповідь прошу надати на 
протязі 20 днів після опублікування повідомлення про припинення. У разі 
якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим повідомленням, до 
ПАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина» з письмовою вимогою, вва-
жається, що він не вимагає від ПАТ «Роменський завод «Тракторозапчасти-
на» вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Голова комісії з припинення (перетворення) дьяконов михайло 
олександрович
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повідомлення про виникнення особливої інформації
тоВАРИСтВА З обмЕжЕНоЮ ВІдпоВІдАЛЬНІСтЮ 

«бУдІВЕЛЬНА КомпАНІЯ «мІСЬКбУдІНВЕСт»
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Будiвельна 
компанiя «Мiськбудiнвест»

2. Код за ЄДРПОУ 31175387

3. Місцезнаходження 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
4. Міжміський код, телефон та факс 044-501-99-60 044-463-94-30
5. Електронна поштова адреса vikss@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.bk-mbi.pat.ua

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

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
дата 

вчинення 
дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено 
повноваження)

посада прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 

особи

паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄдРпоУ юридичної особи

Розмір частки 
в статутному 

капіталі 
емітента (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
24.05.2017 звільнено Головний 

бухгалтер
Слободян Iрина 
Володимирiвна

СН 379356
24.12.1996 Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi

0.00

Зміст інформації:
Звiльнено керiвником емiтента на пiдставi заяви посадової особи про звiльнення за власним бажанням. Посадова особа не має непогашеної судимостi 
за посадовi та корисливi злочини. На посадi працювала протягом 13 рокiв
25.05.2017 призначено Головний 

бухгалтер
Пiддубна Анжелiка 

Володимирiвна
ВЕ 938141

03.09.2003 Шахтарським МВ УМВС України в Донецькiй обл
0

Зміст інформації:
Призначено на посаду керiвником емiтента. Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Протягом останнiх п’яти 
рокiв займала наступнi посади:
2008-2013 р.р. - фiнансовий директор ТОВ «Печерськ-Iнвест»
2013-2015 р.р. - головний бухгалтер ТОВ «Сервiс 2012»
2015-2017 р.р. - головний бухгалтер ТОВ «Iмперiя води»

повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 
пАт «мотоР-бАНК»

Фізична особа - акціонер, що володіє більше 10% статутного капіталу 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОТОР-БАНК» (далі - 
Банк) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Банку 
26 червня 2017 року в приміщенні банку за адресою: м. Запоріжжя, 
проспект моторобудівників, 42, кабінет №6 (зал для нарад).

початок роботи зборів - 12 год. 00 хв. 26 червня 2017 року.
Реєстрація учасників позачергових загальних зборів - 26 червня 

2017 року з 11 год. 30 хв. до 11 год. 50 хв. за місцем проведення загаль-
них зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах ПАТ «МОТОР-БАНК» - 20 червня 2017 року. 

перелік питань та проекти рішень щодо питань, включених до 
проекту порядку денного позачергових загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів 
ПАТ «МОТОР-БАНК».

Проект рішення:
1.1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів 

ПАТ «МОТОР-БАНК» у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Голова комісії: Коро-
він Денис Володимирович; Члени комісії: Неклюдов Олексій Юрійович; 
Сокирченко Людмила Михайлівна.

1.2. Підрахунок голосів по першому питанню провести тимчасовій лі-
чильній комісії.

2. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в 
тому числі кумулятивного голосування.

Проект рішення: 
Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється Головою лі-

чильної комісії на кожній сторінці, шляхом підписання в нижній частині 
аркушу у відведеному формою бюлетеня місці до моменту оголошення 
Протоколу про підсумки голосування. Засвідчення бюлетеня по питанню 
№ 1 порядку денного позачергових загальних зборів щодо «Обрання лі-
чильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «МОТОР-БАНК» здій-
снює Голова тимчасової лічильної комісії.

3. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів ПАТ 
«МОТОР-БАНК».

Проект рішення: 
Обрати Головою позачергових загальних зборів ПАТ «МОТОР-БАНК» 

Покатова Олімпія Валер'яновича, секретарем позачергових загальних 
зборів Савченка Андрія Вікторовича.

4. Відкликання (припинення повноважень) Голови та членів Спосте-
режної ради ПАТ «МОТОР-БАНК».

Проект рішення: 
Відкликати (припинити повноваження) Голови та членів Спостережної 

ради ПАТ «МОТОР-БАНК», а саме: Хохлова Юрія Олександровича, Луні-
на Віктора Олексійовича, Пересаду Сергія Анатолійовича, Дем’янову 

Олену Вікторівну, Савченка Андрія Вікторовича. 
5. Обрання Голови та членів Спостережної ради ПАТ «МОТОР-

БАНК».
Проект рішення: 
Відповідно до підпункту 5 пункту 3 статті 35 Закону України «Про акці-

онерні товариства» проект рішення за цим питанням не включається до 
повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 
ПАТ «МОТОР-БАНК».

6. Затвердження кошторису витрат на утримання Спостережної ради 
ПАТ «МОТОР-БАНК», затвердження умов цивільно-правових договорів 
(контрактів), що укладаються з членами Спостережної ради ПАТ «МОТОР-
БАНК», встановлення розміру їхньої винагороди.

Проект рішення:
6.1. Затвердити кошторис витрат на утримання Спостережної ради 

ПАТ «МОТОР-БАНК» (Додаток 4 до Протоколу позачергових загальних 
зборів).

6.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з 
членами Спостережної ради ПАТ «МОТОР-БАНК» (Додатки 5, 6 до Про-
токолу позачергових загальних зборів).

6.3. Встановити розміри винагороди, що виплачуються членам Спо-
стережної ради ПАТ «МОТОР-БАНК» (Додаток 7 до Протоколу позачер-
гових загальних зборів.

7. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів (контрактів) з членами Спостережної ради ПАТ 
«МОТОР-БАНК».

Проект рішення: 
Уповноважити Голову Правління ПАТ «МОТОР-БАНК» підписати 

цивільно-правові договори (контракти) з членами Спостережної ради 
ПАТ «МОТОР-БАНК».

Для реєстрації учасники зборів повинні мати при собі: документи, що 
посвідчують особу, для представників акціонерів - документи, що під-
тверджують їх повноваження. Представники юридичних осіб, що діють на 
підставі довіреності, надають документи, що підтверджують повноважен-
ня особи, яка видала довіреність.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які пропонуються 
для розгляду на позачергових загальних зборах: з 26.05.2017 р. до дати 
проведення позачергових загальних зборів у робочі дні та робочий час з 
10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. в приміщенні Банку за адресою: м. Запо-
ріжжя, проспект Моторобудівників, 42, кабінет №108 та в день проведен-
ня зборів: з 10 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв.

Посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами - Голова Правління Чихун В.В., контактний теле-
фон (061) 769-75-55.

Адреса веб-сайту ПАТ «МОТОР-БАНК», на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного позачергових загальних зборів - www.motor-bank.ua. 

пУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ тоВАРИСтВо «мотоР-бАНК»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне Запорiзьке обласне 

акцiонерне товариство по туризму 
та екскурсiях «Запорiжтурист»

2. Код за ЄДРПОУ 02647444
3. Місцезнаходження 69017, м. Запорiжжя, о. Хортиця, 

ДСП
4. Міжміський код, телефон та факс (061) 286-53-62 (061) 286-53-64
5. Електронна поштова адреса zaptourist@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://www.zpturist.zp.ua/?id=23

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

ii. текст повідомлення
Посадова особа Голова Наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайович 

(Паспорт: серiя МЮ номер 317430, виданий Рiвненським МВУДМС України 
в Рiвненськiй областi 02.02.2013р.) обрано на посаду 23.05.2017 р. 
рiшенням Наглядової ради (Постанова №ПР-25-1 вiд 23.05.2017р.) з числа 
обраних Загальними зборами членiв Наглядової ради, термiном на 3 роки. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв 
обiймав посади: Голова правлiння ПрАТ «Рiвнетурист», Голова правлiння 
ПрАТ «Укрпрофтур», Президент ПрАТ «Укрпрофтур». Посадова особа є 
представником акцiонера ПрАТ «Укрпрофтур» (код ЄДРПОУ 02605473).

Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Сєдов Валерiй Ми-
колайович (паспорт: серiя СА номер 931477, виданий Ленiнський РВ УМВС 
України в Запорiзькiй обл. 09.03.1999р.) обрано на посаду 23.05.2017 р. 
рiшенням Наглядової ради (Постанова №ПР-25-1 вiд 23.05.17р.) з числа 
обраних Загальними зборами членiв Наглядової ради, термiном на 3 роки. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв 
обiймав посади: Голова Запорiзького обкому ПМГУ. Посадова особа є 
представником акцiонера ПрАТ «Укрпрофтур» (код ЄДРПОУ 02605473).

Посадова особа Секретар Наглядової ради Сiкан Павло Степанович 
(паспорт: серiя СО номер 769390, виданий Днiпровським РУ ГУ МВС Укра-
їни в м. Києвi 08.11.2001р.) обрано на посаду 23.05.2017 р. рiшенням На-
глядової ради (Постанова №ПР-25-1 вiд 23.05.17р.) з числа обраних За-
гальними зборами членiв Наглядової ради, термiном на 3 роки. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав 
посади: керiвник Управлiння корпоративних прав ФПУ. Посадова особа є 
представником акцiонера ПрАТ «Укрпрофтур» (код ЄДРПОУ 02605473).

Посадова особа Член правлiння Самсонова Олена Валерiївна (пас-
порт: серiя СВ номер 287979 виданий Хортицьким РВ УМВС України у 
Запорiзькiй областi, 05.12.2000) обрано на посаду 23.05.2017р. рiшенням 
Наглядової ради (Постанова № ПР-25-5 вiд 23.05.2017р.) термiном на три 
роки.Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти 
рокiв обiймала посади: Головний бухгалтер ПрАТ «Запорiжтурист»

Посадова особа Член правлiння Манько Вiталiй Володимирович (пас-
порт: серiя СА номер 089078 виданий Ленiнський РВ УМВС України в 
Запорiзькiй областi, 09.11.1995) обрано на посаду 23.05.2017р. рiшенням 
Наглядової ради (Постанова № ПР-25-5 вiд 23.05.2017р.) термiном на 
3  роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти 
рокiв обiймав посади: Директор готелю «Хортиця» - фiлiї 
ПрАТ «Запорiжтурист», Керуючий Запорiзької РД ПАТ «Банк «Траст».

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 бiлоблоцький Вiктор 

миколайович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.05.2017
(дата)

пРИВАтНЕ ЗАпоРiЗЬКЕ обЛАСНЕ АКцiоНЕРНЕ тоВАРИСтВо  
по тУРИЗмУ тА ЕКСКУРСiЯХ «ЗАпоРiжтУРИСт»

пУбЛiчНЕ АКцiоНЕРНЕ тоВАРИСтВо 
«пЕРШИй iНВЕСтИцiйНИй бАНК»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 26410155
3. Місцезнаходження 01135, м. Київ, площа Перемоги, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 428 61 28 (044) 428 61 28
5. Електронна поштова адреса KiyutinaNM@pinbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації https://www.pinbank.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про ви-

плату дивідендів
ii. текст повідомлення

20 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (Протокол 
№ 1) прийнято рiшення:

Дивiденди за привiлейованими акцiями у розмiрi, встановленому Ста-
тутом ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» та у вiдповiдностi до ви-
мог чинного законодавства, нарахувати та виплатити безпосередньо 
акцiонерам за рахунок чистого прибутку ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» за 2016 рiк.Спостережною радою Банку (Протокол № 21 вiд 
25.05.2017р.) прийнято рiшення про визначення порядку та строку випла-
ти дивiдендiв за привiлейованими акцiями Банку, вiдповiдно до якого: 
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 
за привiлейованими акцiями - 20 сiчня 2017 р.

Строк виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями: з 01 червня 
2017 року по 30 червня 2017 року.Порядок виплати дивiдендiв: виплата 
всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi. 

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 Колесник iрина Вiкторiвна
(підпис) М.П.(ініціали та прізвище керівника)  25.05.2017

пУбЛiчНЕ АКцiоНЕРНЕ тоВАРИСтВо 
«УКРАЇНСЬКА бiРжА»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«УКРАЇНСЬКА БIРЖА» 
2. Код за ЄДРПОУ 36184092
3. Місцезнаходження 01004, мiсто Київ ,

вул. Шовковична, 42-44 
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 495 74 74 044 495 74 73

5. Електронна поштова адреса ym@ux.ua 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 24.05.2017 

Ревiзiйною комiсiєю ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» (Протокол №17 вiд 
24.05.2017). Згiдно з цим рiшенням обрано Головою Ревiзiйної комiсiї При-
ватне акцiонерне товариство «Iнвестицiйна енергетична компанiя 
«IНЕКО» , у зв’язку з переобранням Загальними зборами акцiонерiв скла-
ду Ревiзiйної комiсiї, строк повноважень - до переобрання; володiє акцiями 
ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» в розмiрi 0,04% Статутного капiталу.

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 ткаченко олег Васильович 
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.05.2017
(дата)
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поВІдомЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

ВІдКРИтоГо АКцІоНЕРНоГо тоВАРИСтВА по ГАЗо-
поСтАчАННЮ тА ГАЗИфІКАцІЇ «КІРоВоГРАдГАЗ»

Шановні акціонери!
Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія 

«Нафтогаз України» (далі – Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 
України») як акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих акцій 
відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кі-
ровоградгаз» (код ЄДРПОУ 03365222, місцезнаходження: вул. Арсенія 
Тарковського, 67, м. Кропивницький, Кіровоградська обл., Україна, 25006, 
далі – ВАТ «Кіровоградгаз», Товариство) повідомляє Вас, що «29» червня 
2017 року о 13-30 відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Това-
риства (далі – загальні збори) за адресою: вул.Енергетиків, 20, м. Кро-
пивницький, Кіровоградська обл., Україна, 25002 (2 поверх, актова 
зала).

проект порядку денного загальних зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів 

акціонерів.
5. Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2004-2015 роки та визначення 
основних напрямів діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту правління Товариства.

6. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2004-2015 роки. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
ВАТ «Кіровоградгаз».

7. Звіт Ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2004-
2015 роки. Затвердження висновків Ревізійної комісії за річним звітом і 
балансом Товариства за 2004-2015 роки. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

8. Звіт директора ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2004-2015 роки. 
Затвердження річних звітів ДП «Центргаз» за 2004-2015 роки.

9. Затвердження річних звітів ВАТ «Кіровоградгаз» за 2004-2015 роки, 
порядок розподілу прибутку і збитків за 2004-2015 роки. Визначення та 
розподіл планових показників прибутку на 2016 рік.

10. Скасування довіреностей, виданих Головою правління Товари-
ства.

11. Припинення повноважень Голови та членів правління ВАТ «Кірово-
градгаз».

12. Обрання Голови та членів правління Товариства.
13. Про зміну типу акціонерного товариства та затвердження най-

менування акціонерного Товариства і статуту шляхом викладення його 
в новій редакції у зв`язку з приведенням статуту у відповідність з норма-
ми Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною типу Товари-
ства. Затвердження уповноваженої особи для підписання нової редакції 
статуту і проведення його державної реєстрації з правом передоручен-
ня перереєстрації третім особам.

14. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів, Положен-
ня про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію, Положення про 
правління, що регламентують діяльність органів управління Товари-
ства, у зв`язку з приведенням їх у відповідність з нормами Закону «Про 
акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства.

15. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
ВАТ «Кіровоградгаз».

16. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 

17. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з Головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та 
членами Наглядової ради Товариства.

19. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії 
ВАТ «Кіровоградгаз».

20. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
21. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
22. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з головою та членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та 
членами Ревізійної комісії Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться «29» червня 2017 року з 12 год. 00 хв. по 13 год. 00 хв. за адре-
сою проведення загальних зборів: вул. Енергетиків, 20, м. Кропивницький, 
Кіровоградська обл., Україна, 25002 (актова зала).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину «22» черв-
ня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та документи, які надають право пред-
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлені згідно з ви-
могами чинного законодавства.

В реєстрації для участі у загальних зборах акціонеру (його представни-
ку) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності у акці-
онера (його представника) документів, що ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера - також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів Товариства.

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань про-
екту порядку денного загальних зборів, шляхом ознайомлення з ними за 
адресою Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» - м. Київ, 
вул. Б. Хмельницького, буд.6, кім.407, у вівторок та четвер з 14 год. 00 хв. 
до 17 год. 00 хв., відповідальна особа – Загнітко П.М., Управління корпора-
тивних прав, тел. (044) 5863354.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань проекту порядку денного загальних зборів, акціонер або його упо-
вноважений представник має звернутися із письмовою заявою на ім’я На-
ціональної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та документом, який 
свідчить про право власності на акції Товариства за один робочий день до 
дня ознайомлення. Адреса для заяви: м.Київ, вул.Б.Хмельницького, буд.6, 
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

В день проведення загальних зборів акціонери Товариства та їх уповно-
важені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів, 
також у місці проведення загальних зборів.

Пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів 
акціонерів Товариства, акціонери можуть надсилати за адресою: 01601, 
м.Київ, вул.Б.Хмельницького, буд.6, Національна акціонерна компанія 
«Нафто газ України».

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщується інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://www.kirgas.com.

Голова правління публічного акціонерного 
товариства «Національна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України»  А.Коболєв

пРИВАтНЕ АКцІоНЕРНЕ тоВАРИСтВо «бЕЗпЕ-
КА» (надалі – «АТ»), місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 
буд. 9/2, кв. 40, повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів від-
будуться 05 липня 2017 року о 10:00 годині за адресою: м. Київ, вул.  чер-
воноткацька, буд. 42, кім. 221.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в загальних зборах, від-
будеться у день проведення загальних зборів з 09.30 до 9.50 за місцем 
проведення зборів, на основі переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах, станом на 29.06.2017 р. Для реєстрації необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додат-
ково – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відпо-
відно до чинного законодавства.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до загальних збо-
рів, та проектом рішення здійснюється за місцезнаходженням АТ (01021,  
м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, кв. 40), за письмовою заявою акціонера, кож-
ного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення зборів – у місці 
їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з необхідни-
ми документами та матеріалами, - Генеральний директор АТ Штепура А.І.

проект порядку денного:
1. Про обрання членів Лічильної комісії та затвердження регламенту ро-

боти Загальних зборів АТ.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів АТ.
3. Про припинення АТ шляхом його перетворення на товариство з об-

меженою відповідальністю.
4. Про формування комісії з припинення АТ, визначення її повноважень 

та порядку прийняття нею рішень.
5. Про затвердження плану перетворення АТ.
6. Про порядок обміну акцій АТ на частки у статутному капіталі товари-

ства з обмеженою відповідальністю, яке утворюється в результаті пере-
творення.

7. Про організацію виконання рішень, прийнятих на Загальних зборах АТ.
Адреса власного веб-сайту АТ, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: www.prat-bezpeka.com.ua. Повідомлення про проведення чергових за-
гальних зборів АТ затверджено рішенням Наглядової ради АТ від 25.05.2017 
року.

Генеральний директор прАт «безпека»  А.І. Штепура
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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) 
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента – пУбЛiчНЕ АКцiоНЕРНЕ 
тоВАРИСтВо АКцiоНЕРНИй КомЕРцiйНИй бАНК 
«АРКАдА»

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

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

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

ІІ. текст повідомлення
24.05.2017 року в зв’язку із необхідністю проведення комплексу робіт з 

капітального ремонту нежитлового будинку – Комплексу приміщень ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО 
БАНКУ «АРКАДА» загальною площею 14 102,90 кв. м, Спостережною радою 
ПАТ АКБ «АРКАДА» було прийнято рішення про надання згоди на вчинення 
правочину із заінтересованістю.

ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом 
правочину, визначена відповідно до законодавства: 97 150,19 тисяч 
гривень (Дев’яносто сім мільйонів сто п’ятдесят тисяч сто дев’яносто гри-
вень 00 копійок); вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності: 1 919 543,711 тисяч гривень 28 копійок (один мільярд 
дев’ятсот дев’ятнадцять мільйонів п’ятсот сорок три тисячі сімсот одинад-
цять гривень 28 копійок);

співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми кош-
тів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 5,0611 %;

Істотні умови правочину, а саме:
предмет правочину: укладання Договору між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕР-

НИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ «АРКАДА» 
та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОСЛІДЖЕН-
НЯ ТА ІННОВАЦІЇ» на надання комплексу послуг з організації виконання 
капітального ремонту будівлі комплексу приміщень ПАТ АКБ «АРКАДА», 
який розташований в м. Києві по вул. Ольгинська, 3 (літ. А), переоснащен-
ня інженерних систем та обладнання будівлі, загальна ринкова ціна право-
чину - 97 150,19 тисяч гривень (Дев’яносто сім мільйонів сто п’ятдесят тисяч 
сто дев’яносто гривень 00 копійок); повне найменування, місцезнаход-
ження та код за ЄдРпоУ юридичної особи, яка є стороною правочину: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОСЛІДЖЕННЯ ТА 
ІННОВАЦІЇ», місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Печерський узвіз, 3, к. 
702/1, код за ЄДРПОУ: 40071139; інформація щодо юридичної особи, 
заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазна-
ченням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України 
«Про акціонерні товариства» (далі - Закон): тоВ «доСЛІджЕННЯ тА ІН-
НоВАцІЇ»:

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

- ТОВ «ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ» - афілійована особа акціонера 
ПАТ АКБ «АРКАДА», який має участь в банку понад 25% (Паливода Кос-
тянтин Віталійович акціонер ПАТ АКБ «АРКАДА», який спільно з афілійо-
ваними особами володіє більше 25 відсотками акцій товариства);

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчи-
ненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтер-
есованості, передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні то-
вариства» (далі - Закон): паливода Костянтин Віталійович. 

- Паливода Костянтин Віталійович посадова особа сторони правочину 
- ПАТ АКБ «АРКАДА» (а саме – Голова Правління ПАТ АКБ «АРКАДА»);

- Паливода Костянтин Віталійович акціонер ПАТ АКБ «АРКАДА», який 
спільно з афілійованими особами володіє більше 25 відсотками акцій ПАТ АКБ 
«АРКАДА».

інші істотні умови правочину: забезпечення виконання зобов'язань 
замовника за Договором забезпечується Іпотекою.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління ПАТ АКБ «АРКАДА»   ___________   Паливода К.В. 
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.  24.05.2017р. 
      (дата)

Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 р
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

i. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента пУбЛiчНЕ АКцiоНЕРНЕ 
тоВАРИСтВо «АВтотРАНСпоРтНЕ пiдпРИЄм СтВо-
15142», 20984470, 65481 одеська область д/н мiсто Южне вулиця 
Комунальна, буд.3-А, 048 7189509, 048 7189407

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 24.05.2017р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію www.VAT-atp15142.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті Інформація про аудиторську фірму що проводить аудиторські пере-
вірки не надається у зв’язку з тим що відповідальністю аудитора є 
висловлення думки щодо фінансової звітності товариства, але гос-
подарська діяльність товариства не велась, фінансова звітність не 
складалась та не надавалась до контролюючих органів.

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство) Позачерговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 16.01.2014р.

Перелiк питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження регламенту зборiв. 

2. Звiт правлiння Товариства за 2010-2012 р. та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. 3. Звiт Спостережної ради Товариства за 2010-
2012 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2010-2012 р. та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв. Про 
затвердження рiчних результатiв дiяльностi товариства,затвердження 
рiчних звiтiв з урахуванням висновку Ревiзiйної комiсiї за 2010-2012р 6. 
Визначення типу та змiна найменування Товариства. 7. Затвердження 
Статуту у новiй редакцiї. 8. Затвердження нової редакцiї Положення Про 
Наглядову Раду, Положення Про ревiзiйну комiсiю, Положення Про загальнi 
збори, Положення Про правлiння Товариства. 9. Вiдкликання та обрання 
членiв Наглядової ради. 10. Вiдкликання та обрання членiв правлiння То-
вариства. 11. Вiдкликання та обрання членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. 
12. Вiдкликання та обрання голови правлiння Товариства. 13. Затверджен-
ня умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами На-
глядової ради Товариства, встановлення розмiру винагороди. Обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з 
членами Наглядової ради. 14. Прийняття рiшення про вiдчуження основних 
засобiв Товариства.

Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства скликанi загальнi збори 
Товариства та затверджено порядок денний. Осiб (особи), що подавали 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Змiн та доповнень 
до порядку денного не вiдбувалося. Результати розгляду питань порядку 
денного: рiшення приймалися згiдно запропонованим проектам рiшень, з 
1-9, 10-13 питання порядку денного прийнятти рiшення «ЗА».Обрано На-
глядову раду у складi: Галицький Олександр Михайлович, Король Тетяна 
Анатолiївна, Залевська Iрина Володимирiвна. Обрано Ревiзiйну комiсiю у 
складi:Iванова Лариса Сергiївна,Купрiй Валентина Володимирiвна, Мас-
лаченко Надiя Григорiвна. Обрано Правлiння у складi: Iвасенко Лiдiя 
Iванiвна, Галицькиий Михайло Олександрович термiном на три роки, Гаплiк 
Iгор Дмитрович термiном на один мiсяц. По 14 питанню порядку денного 
прийнете рiшення ПРОТИ.

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
ii. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта мало-
го підприємництва (тис. грн.) 

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  3124.8  3165.2
Основні засоби (за залишковою вартістю)  2515.3  2554.4
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  36.2  36.2
Сумарна дебіторська заборгованість  3.5  9.2
Грошові кошти та їх еквіваленти  5.1  0.7
Власний капітал  2156.7  2277.0
Статутний капітал  3712.9  3712.9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -2925.3  -2805.0
Довгострокові зобов'язання і забеспечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забеспечення  968.1  888.2
Чистий прибуток (збиток)  --  -1044.7

Голова комiсiї з припинення __________ морозов iгор борисович
М.П.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №98, 26 травня 2017 р. 
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Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

i. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента пУбЛiчНЕ АКцiоНЕРНЕ тоВАРИСтВо 
«АВтотРАНСпоРтНЕ пiдпРИЄмСтВо-15142», 20984470, 65481 одесь-
ка область мiсто Южне вулиця Комунальна, буд.3-А, 048 7189509, 048 
7189407

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 24.05.2017р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію www.VAT-atp15142.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті фірма «трансаудит» у вигляді товариства з обмеженою відповідаль-
ністю, 23865010

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство) позачерговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 30.08.2013

Перелiк питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 1. 
Обрання робочих органiв зборiв та затвердження регламенту зборiв. 2. Звiт 
правлiння Товариства за 2010-2012 р. та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту. 3. Звiт Спостережної ради Товариства за 2010-2012 р. та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї 
Товариства за 2010-2012 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв.Про затверджен-
ня рiчних результатiв дiяльностi товариства,затвердження рiчних звiтiв з 
урахуванням висновку Ревiзiйної комiсiї за 2010-2012р 6. Визначення типу 
та змiна найменування Товариства. 7. Затвердження Статуту у новiй 
редакцiї. 8. Затвердження нової редакцiї Положення «Про Наглядову Раду», 
Положення «Про ревiзiйну комiсiю», Положення «Про загальнi збори», 
Положення «Про правлiння Товариства». 9. Вiдкликання та обрання членiв 
Наглядової ради.10. Вiдкликання та обрання членiв правлiння Товариства. 
11. Вiдкликання та обрання членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. 12. 
Вiдкликання та обрання голови правлiння Товариства. 13. Затвердження 
умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Нагля-
дової ради Товариства, встановлення розмiру винагороди. Обрання особи, 
яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з члена-
ми Наглядової ради. 14. Прийняття рiшення про вiдчуження основних 
засобiв Товариства. Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства скликанi 
загальнi збори Товариства та затверджено порядок денний. Осiб (особи), 
що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Змiн 
та доповнень до порядку денного не вiдбувалося. Результати розгляду 
питань порядку денного: вiдсутнi. Збори не вiдбулися у звязку з вiдсутнiстю 
кворуму.

позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 31.10.2013
Перелiк питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 1. Об-

рання робочих органiв зборiв та затвердження регламенту зборiв. 2. Звiт 
правлiння Товариства за 2010-2012 р. та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту. 3. Звiт Спостережної ради Товариства за 2010-2012 р. та прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства 
за 2010-2012 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Прий няття 
рiшення за наслiдками розгляду звiтiв. Про затвердження рiчних результатiв 
дiяльностi товариства,затвердження рiчних звiтiв з урахуванням висновку 
Ревiзiйної комiсiї за 2010-2012р 6. Визначення типу та змiна найменування 
Товариства. 7. Затвердження Статуту у новiй редакцiї.8. Затвердження нової 
редакцiї Положення «Про Наглядову Раду, Положення «Про ревiзiйну комiсiю», 
Положення «Про загальнi збори», Положення «Про правлiння Товариства». 9. 
Вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради. 10. Вiдкликання та обрання 
членiв правлiння Товариства.11. Вiдкликання та обрання членiв ревiзiйної комiсiї 
Товариства. 12. Вiдкликання та обрання голови правлiння Товариства. 13. За-
твердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру винагороди. Обрання осо-
би, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами 
Наглядової ради. 14. Прийняття рiшення про вiдчуження основних засобiв 
Товариства.Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства скликанi загальнi 
збори Товариства та затверджено порядок денний. Осiб (особи), що подавали 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Змiн та доповнень до 
порядку денного не вiдбувалося. Результати розгляду питань порядку денного: 
вiдсутнi. Збори не вiдбулися у звязку з вiдсутнiстю кворуму.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта мало-

го підприємництва (тис. грн.) 

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  3165.2  3872.6
Основні засоби (за залишковою вартістю)  2554.4  2733.0
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  36.2  36.4
Сумарна дебіторська заборгованість  9.2  7.0
Грошові кошти та їх еквіваленти  0.7  1.0
Власний капітал  2277.0  3321.7
Статутний капітал  3712.9  3712.9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -2805.0  -1760.3
Довгострокові зобов'язання і забеспечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забеспечення  888.2  550.9
Чистий прибуток (збиток) (1044,7)  (450,2) 

Голова комiсiї з припинення ___________ морозов iгор борисович
М.П.

пУбЛiчНЕ АКцiоНЕРНЕ тоВАРИСтВо «АВтотРАНСпоРтНЕ пiдпРИЄмСтВо-15142»

повідомлення про виникнення особливоїі нформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

пРИВАтНЕ АКцiоНЕРНЕ тоВА-
РИСтВо «мАНдАРИН пЛАЗА»

2. Код за ЄДРПОУ 30675610
3. Місце знаходження 01004, м. Київ, вул.Басейна, буд.6
4. Міжміський код, 
телефон та факс

(044)230-95-94 (044)230-95-91

5. Електронна поштова 
адреса

mandarin2@emitents.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом 
для розкриття інформації

mandarin2.emitents.net.ua

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

ii. текст повідомлення
На пiдставiРiшення №4/2017 вiд 22.05.2017 р. Приватної акцiонерної 

компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю «Стадсiс АБ» (Stadsis AB), яка є 
одноосiбним акцiонером ПрАТ «Мандарин Плаза, з 22.05.2017 р. Припиня-
ються повноваження Голови правлiння - Фалзонi Роберто ВiтторiоРiккардо. 
Посаду займав з 04.09.2012 р.Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Попереднi посади – Директор Компанiї «GDP 
GestiondePatrimoines S.A.» (Швейцарiя). Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє.

На пiдставi Рiшення №4/2017 вiд 22.05.2017 р. Приватної акцiонерної 

компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю «Стадсiс АБ» (Stadsis AB), яка є 
одноосiбним акцiонером ПрАТ «Мандарин Плаза, з 22.05.2017 р. вiдкликано 
з посади Члена правлiння Завальнюк Галину Михайлiвну. Посаду займала 
з 23.04.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Дозволу на оприлюднення паспортних даних посадова особа не дала.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

На пiдставi Рiшення №4/2017 вiд 22.05.2017 р. Приватної акцiонерної 
компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю «Стадсiс АБ» (Stadsis AB), яка є 
одноосiбним акцiонером ПрАТ «Мандарин Плаза», з 23.05.2017 р. строком 
на 3(три) роки обрати Голову правлiння – Чернiцького Олександра Юрiйовича. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Дозволу на оприлюднення паспорт-
них даних посадова особа не дала. Попереднi посади якiзаймав – Ревiзор.

На пiдставi Рiшення №4/2017 вiд 22.05.2017 р. Приватної акцiонерної 
компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю «Стадсiс АБ» (Stadsis AB), яка є 
одноосiбним акцiонером ПрАТ «Мандарин Плаза, з 23.05.2017 р. обрати на 
посаду Члена правлiння Завальнюк Галину Михайлiвну строком на 3(три) 
роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До-
зволу на оприлюднення паспортнихданих посадова особа не дала.Часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє.Протягом останнiх 5 рокiв займала 
посаду Члена правлiння Головного бухгалтера ПрАТ «Мандарин Плаза».

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 Чернiцький Олександр Юрiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.05.2017
(дата)
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пРИВАтНЕ АКцІоНЕРНЕ тоВАРИСтВо 
«ХоЛдИНГоВА КомпАНІЯ 

«КИЇВмІСЬКбУд»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

приватне акціонерне товариство 
«Холдингова компанія «Київміськ-
буд»

2. Код за ЄДРПОУ 23527052
3. Місцезнаходження 01010, м. Київ, вул. Михайла 

Омеляновича-Павленка, 4/6
4. Міжміський код та 
телефон, факс

(044) 288 62 52 (044) 280 90 73

5. Електронна поштова 
адреса

gerasimenko@kyivmiskbud.ua

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

https://kmb.ua

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

ІІ. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (Протокол № 30 

вiд 25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ «ХК 
«Київмiськбуд» ДжигiляАндрiяIвановича (не надав згоди на оприлюд-
нення паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше 
зай мав посади: член Правлiння ПАТ «ХК «Київмiськбуд»; заступник 
директора з економiчних питань ПАТ «Одеський припортовий завод». 
Джигiль А.I. часткою у статутному капiталi ПАТ «ХК «Київмiськбуд» не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Пiдстава обрання (переобрання) – продовження термiну повно-
важень.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (Протокол № 30 
вiд 25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ «ХК 
«Київмiськбуд» Бондарева Аркадiя Володимировича (не надав згоди 
на оприлюднення паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, 
ранiше займав посаду члена Правлiння ПАТ «ХК «Київмiськбуд». 
Бондарев А.В. часткою у статутному капiталi ПАТ «ХК «Київмiськбуд» 
не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Пiдстава обрання (переобрання) – продовження термiну повно-
важень.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (Протокол № 30 
вiд 25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ «ХК 
«Київмiськбуд» Шевчука Едуарда Георгiйовича (не надав згоди на 
оприлюднення паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, 
ранiше займав посаду члена Правлiння ПАТ «ХК «Київмiськбуд». 
Шевчук Е.Г. часткою у статутному капiталi ПАТ «ХК «Київмiськбуд» не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Пiдстава обрання (переобрання) – продовження термiну повно-
важень.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (Протокол № 30 
вiд 25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ «ХК 
«Київмiськбуд» Дудурича Василя Михайловича (не надав згоди на 
оприлюднення паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, 
ранiше займав посаду члена Правлiння ПАТ «ХК «Київмiськбуд». 
Дудурич В.М. часткою у статутному капiталi ПАТ «ХК «Київмiськбуд» 
не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Пiдстава обрання (переобрання) – продовження термiну повно-
важень.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (Протокол № 30 
вiд 25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ «ХК 
«Київмiськбуд» Новохацьку Свiтлану Сергiївну (не надала згоди на опри-
люднення паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше 
займала посаду члена Правлiння ПАТ «ХК «Київмiськбуд». Новохаць-
ка С.С. часткою у статутному капiталi ПАТ «ХК «Київмiськбуд» не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава 
обрання (переобрання) – продовження термiну повноважень.

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-президент Кушнір Ігор Миколайович 24.05.2017

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента: пРИВАтНЕ 

АКцiоНЕРНЕ обЛАСНЕ тоВАРИСтВо по тУРИЗмУ 
тА ЕКСКУРСІЯХ «ХмЕЛЬНИцЬКтУРИСт» 2.Код за ЄДРПОУ: 
02651606 3.Місцезнаходження: 29000, м.Хмельницький, Прибузька, 6 
4.Міжміський код, телефон та факс: (0382) 70-24-95, 70-24-95 5.Електронна 
поштова адреса: zelinskaya@hm.ukrproftur.ua 6.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: kmtourist.in.ua 7.Вид особливої інформації – Відомості про прийнят-
тя рішення про виплату дивідендів

ІІ.Текст повідомлення: ПРИВАТНЕ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ» (код 
ЄДРПОУ 02651606) повiдомляє, що річними загальними зборами акцiонерiв, якi 
вiдбулись 11.04.2017 року було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв 
акцiонерам за результатами роботи пiдприємства у 2016 роцi. Наглядовою радою 
ПрАТ « ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ « (Постанова № ПР- ПР-78-3 вiд 23.05.2017р.) було 
визначено 30.01.2017 року датою складання перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв власникам привiлейованих iменних акцiй, 
що пiдлягають виплатi, дорiвнює 1953 (одна тисяча дев'ятсот п’ятдесят три) гривнi 
00 копiйок. Строк виплати дивiдендiв власникам привiлейованих iменних акцiй: з 
07.06.2017 р. по 30.06.2017 р. Спосiб виплати дивiдендiв є їх виплата безпосеред-
ньо акцiонерам. Дивiденди будуть виплачуватися всiєю сумою в повному обсязi.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством 2. Голова правлiння Заграй Iван Михайлович 23.05.2017

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
i. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента: пРИВАтНЕ 

АКцiоНЕРНЕ обЛАСНЕ тоВАРИСтВо по тУРИЗмУ 
тА ЕКСКУРСІЯХ «ХмЕЛЬНИцЬКтУРИСт»

2.Код за ЄДРПОУ: 02651606
3.Місцезнаходження: 29000, м.Хмельницький, Прибузька, 6
4.Міжміський код, телефон та факс: (0382) 70-24-95, 70-24-95
5.Електронна поштова адреса: zelinskaya@hm.ukrproftur.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
ІІ.текст повідомлення: 

обрано - Голова Наглядової ради - Стрілець Сергій Миколайович (МЮ, 
317430, 02.02.2013, Рiвненським МВ УДМС України в Рiвненськiй областi). 
Обрано на підставі рішення Наглядової ради від 23.05.2017р. (протокол 
№ ПР-78-1 від 23.05.2017р.) на термін - до кінця каденції діючого складу 
наглядової ради. Акціями ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ» не володіє, є 
представником акціонера – юридичної особи ПрАТ «УКРПРОФТУР». Ін-
формація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – Голова правлін-
ня ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ», Голова правління ПрАТ «УКРПРОФТУР». Непо-
гашеної (незнятої) судимості немає. Заборона обіймати певні посади та/
або займатись певною діяльністю відсутня .

обрано - Секретар Наглядової ради – Сікан Павло Степанович (СО, 
769390, 08.11.2001, Днiпровським РУ ГУ МВС України у м. Києвi. Обрано на 
підставі рішення Наглядової ради від 23.05.2017р. (протокол № ПР-78-1 від 
23.05.2017р.) на термін – до кінця каденції діючого складу наглядової ради. 
Акціями ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ» не володіє, є представником акціо-
нера - юридичної особи ПрАТ «УКРПРОФТУР». Інформація про стаж роботи 
протягом останніх п'яти років – Керівник корпоративних прав та майна ФПУ 
департаменту юридичного забезпечення та корпоративних прав ФПУ, Керів-
ник управління економіки та корпоративних прав Департаменту корпоратив-
них прав та майна ФПУ. Непогашеної (незнятої) судимості немає. Заборона 
обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.

обрано - Заступник голови Наглядової ради – Луценко Микола Олек-
сійович Відмовився від надання та оприлюднення паспортних даних. Об-
рано на підставі рішення Наглядової ради від 23.05.2017р. (протокол 
№ ПР-78-1 від 23.05.2017р.) на термін - до кінця каденції діючого складу 
наглядової ради. Акціями ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ» не володіє, є 
представником акціонера - юридичної особи Федерація Профспілок Хмель-
ницької області. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – 
1992-2013 завідуючий відділом ПСМНЗ ОБЛАСТІ Науково-методичного 
центру культури і мистецтва, 2013 – Голова Обласної організації професій-
ної спілки працівників культури. Непогашеної (незнятої) судимості немає. 
Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю від-
сутня.

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

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

2. Голова правлiння Заграй Iван Михайлович 23.05.2017
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОНСТАР"

код за ЄДРПОУ 23464995; місцезнаходження 61002, м. Харкiв, вул.
Дарвiна, б.20; тел/факс (057) 714-20-85, 716-44-94; e-mail; constar@ao-
constar.com; адреса сторінки в мережі Інтернет: ao-constar.com.ua/oby-
avl.php. 

Відомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинiв

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв 23.05.2017. Найменування уповноваженого органу,
що його прийня - загальнi збори ПрАТ "КОНСТАР". Вiдомостi щодо пра-
вочинiв - укладення договорiв, що має право проводити Товариство про-
тягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, а саме:
правочини щодо процедури участi в здiйсненнi державних закупiвель,
вiдчуження/поставки товарiв, виконання робiт, надання послуг у сферi

промислової електронiки (щодо систем автоматичного керування, сис-
тем телекерування, програмного забезпечення до них, у тому числi, але
не виключно машин автоматичного оброблення iнформацiї, пунктiв теле-
керування, пультiв, панелей та iншої основи (пристроїв розподiльчих та
шаф сигналiзацiї). Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження
щодо затвердження цих правових дiй, а Генеральному директору повно-
важення щодо пiдписання зазначених договорiв. Гранична сукупна вар-
тiсть правочинiв 5 млн.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останнь-
ої рiчної фiнансової звiтностi 3660 тис.грн. Спiввiдношення граничної су-
купної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi 136,61202%. Загальна кiлькiсть голосу-
ючих акцiй 481 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для
участi у загальних зборах, 481 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що прого-
лосували "за" прийняття рiшення - 481 шт., "проти" - 0 шт.

Генеральний директор Перекрестов А.Г. підтверджує достовірність
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно з законодавством. 

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "КІ-
РОВОГРАДТУРИСТ". Код за ЄДРПОУ емітента: 02593820. Місцезнаход-
ження: 25001, м. Кропивницький, вул. Ушакова,1а. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0522-24-18-03. Електронна поштова адреса: kdturіst@emі-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: 02593820.smіda.gov.ua. Вид
особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента.

Текст повідомлення: Згідно Постанови засідання наглядової ради то-
вариства №ПР-42-1 від 23.05.2017 року головою наглядової ради обра-
ний Стрілець Сергій Миколайович (посадова особа не надала згоди на
оприлюднення паспортних даних), розмір пакета акцій: 0%. Протягом ос-
танніх 5 років займав посади: Голова Правління ПрАТ "Рівнетурист", Го-
лова Правління ПрАТ "Укрпрофтур". На посаду обраний терміном на 3 ро-
ки. Згідно Постанови засідання наглядової ради товариства №ПР-42-1 від
23.05.2017 року заступником голови наглядової ради обраний Баланенко
Максим Олексійович (посадова особа не надала згоди на оприлюднення
паспортних даних), розмір пакета акцій: 0%. Протягом останніх 5 років
займав посади: головний правовий інспектор праці виконавчого апарату
Федерації професійних спілок Кіровоградської області; головний юрис-
консульт, заступник Голови Кіровоградського обласного комітету профе-
сійної спілки працівників державних установ; Голова Федерації професій-
них спілок Кіровоградської області. На посаду обраний терміном на 3 ро-
ки. Згідно Постанови засідання наглядової ради товариства №ПР-42-1 від
23.05.2017 року секретарем наглядової ради обраний Сікан Павло Степа-
нович (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних да-
них), розмір пакета акцій: 0%. Протягом останніх 5 років займав посади:
керівник корпоративних прав та майна ФПУ департаменту юридичного
забезпечення та корпоративних прав ФПУ, керівник управління економіки
та корпоративних прав Департаменту корпоративних прав та майна ФПУ.
На посаду обраний терміном на 3 роки. Посадові особи обрані як пред-
ставники акціонера Приватне акціонерне товариство "УКРПРОФТУР" (код
ЄДРПОУ 02605473, 02002, м.Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, розмір пакета ак-
цій: 10858700 грн.; 99,9282%). Посадові особи непогашених судимостей
за корисливі та посадові злочини не мають. Особа, зазначена нижче, під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та виз-
нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України
В.о.Голови правління Гуйван Олександр Іванович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОНСТАР"

код за ЄДРПОУ 23464995; місцезнаходження 61002, м. Харкiв, вул.
Дарвiна, б.20; тел/факс (057) 714-20-85, 716-44-94; e-mail; constar@ao-
constar.com; адреса сторінки в мережі Інтернет: ao-constar.com.ua/oby-
avl.php.

Вiдомостi про припинення емiтента шляхом перетворення за рi-
шенням вищого органу емiтента 

Дата прийняття рішення про припинення емітента шляхом перетво-
рення 23.05.2017. Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення
про припинення емітента шляхом перетворення,  Загальні збори Това-
риства (протокол № 2 від 23.05.2017). Причини рішення про припинення
емітента - Товариство з обмеженою відповідальністю є більш доцільною
організаційно-правовою формою для господарської діяльності Товарис-
тва. Способ припинення - шляхом перетворення в Товариство з обмеже-

ною відповідальністю. Дата проведення загальних зборів 23.05.2017. Ре-
зультати голосування:  "за"- 381 шт., "проти" - 100 шт., "утримались" 0 шт.
Повне найменування юридичної особи, що буде утворена - Товариство з
обмеженою відповідальністю "КОНСТАР". Всі майнові та інші права, ак-
тиви та зобов'язання у повному обсязі переходять до Товариства-право-
наступника. Порядок та умови обміну акцій на частки у статутному капі-
талі товариства-правонаступника - акції ПрАТ "КОНСТАР" (товариства,
що перетворюється) конвертуються в частки (паї) Товариства-правонас-
тупника, коефіцієнт конвертації дорівнює 1;  розподіл часток Товариства-
правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості
акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ "КОНСТАР";
розмір статутного капіталу товариства, що створюється шляхом перет-
ворення акціонерного товариства, на дату його створення, дорівнює роз-
міру статутного капіталу акціонерного товариства, а саме 4810.00 грн.

Генеральний директор Перекрестов А.Г. підтверджує достовірність
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00333612
3. Місцезнаходження: 61019 м. Харків, проспект Ново-Баварський, бу-

динок 120
4. Міжміський код, телефон та факс: (057)784-94-26, (057)784-93-93
5. Електронна поштова адреса: jurist@hgk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Зінченко Антон Олегович, Голова та член Наглядової ради ПРИВАТНО-

ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІ-
НАТ" (надалі - Товариство або ПРАТ "ХЖК") подав Заяву про складення з
себе, за своїм бажанням, повноважень Голови та члена Наглядової ради
ПРАТ "ХЖК" (передбачених Статутом ПРАТ "ХЖК", Положенням "Про Наг-
лядову раду ПРАТ "ХЖК", діючим законодавством України) та проханням
припинити його повноваження з 24.05.2017 року, в якості Голови та члена
Наглядової ради ПРАТ "ХЖК". Підстави для припинення повноважень - по-
дання посадовою особою Заяви про складення з себе, за своїм бажанням,
повноважень Голови та члена Наглядової ради ПРАТ "ХЖК".

Припинення повноважень Зінченко А.О. в якості Голови та члена Наг-
лядової ради ПРАТ "ХЖК" відбувається 24.05.2017 року без прийняття рі-
шення відповідним органом управління емітента. Дата вчинення дії -
24.05.2017 року. Розмір пакета акцій - 0%, частка якою володіє посадова
особа в статутному капіталі емітента - 0%. Строк, протягом якого особа
перебувала на посаді - з 31.03.2011 р., - 6 років 1 місяць 24 дні. Замість
особи, повноваження якої припинено на посаду Голови та члена Наглядо-
вої ради ПРАТ "ХЖК" нікого не призначено (не обрано). Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.Посадо-
ва 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 згід-
но із законодавством. 

2. Генеральний директор Кука П.О. 24.05.2017 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКА-
ЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

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

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рiшенням засідання Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз" (Прото-

кол №25/05-2017 вiд 25.05.2017) припинено повноваження члена Правлiн-
ня Товариства Улько Ганни В’ячеславівни - директора фінансового 25
травня 2017 року, у звязку  зі звільненням за угодою сторін.

Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Посадова особа перебувала на посадi члена правління - директора
фінансового з 01.07.2016 р. 

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз" (Протокол
№25/05-2017 вiд 25.05.2017) обрано членом Правлiння Товариства Калягі-

ну Інну Олексіївну - директором фінансовим з 26 травня 2017 року. Вважа-
ти повноваження новообраного члена Правлiння такими, що набули чин-
ностi з 26 травня 2017, у межах строку, на який раніше було обрано Прав-
лiння, а саме до 30.06.2019 (включно). Непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. Особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Посади, якi обiймала посадова
особа протягом останнiх п'яти рокiв - начальник відділу економічного пла-
нування ПАТ "Київоблгаз", заступник Голови правління з фінансово-еконо-
мічних питань ПАТ "Донецькміськгаз".

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз" (Протокол
№25/05-2017 вiд 25.05.2017) обрано членом Правлiння Товариства Бачу-
ріна Сергія Вікторовича - директором технічним з 26 травня 2017 року.
Вважати повноваження новообраного члена Правлiння такими, що набули
чинностi з 26 травня 2017, у межах строку, на який раніше було обрано
Правлiння, а саме до 30.06.2019 (включно). Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. Особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посади, якi обiймала по-
садова особа протягом останнiх п'яти рокiв -  директор технічний ПАТ "За-
поріжгаз", радник у ПАТ "Запоріжгаз", помічник керівника ПАТ "Запоріжгаз",
радник у ПАТ "Донецькміськгаз", технічний директор ПАТ "Донецькмісь-
кгаз".

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

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

2. В.о. Голови Правління Воробйов В.І. 25.05.2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "КІ-
РОВОГРАДТУРИСТ". Код за ЄДРПОУ емітента: 02593820. Місцезнаход-
ження: 25001, м. Кропивницький, вул. Ушакова,1а. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0522-24-18-03. Електронна поштова адреса: kdturіst@emі-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: 02593820.smіda.gov.ua. Вид
особливої інформації: відомості про прийняття рішення про виплату
дивідендів. 

Текст повідомлення: 23 травня 2017 року наглядовою радою приват-
ного акціонерного товариства "Кіровоградтурист" прийнято рішення про
встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отриман-
ня дивідендів за привілейованими акціями, порядок та строк їх виплати
(Постанова №42-3 від 23.05.2017 року). Дата прийняття загальними збо-
рами товариства рішення про виплату дивідендів - 20 квітня 2017 року.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів -
30 січня 2017 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно
до рішення загальних зборів - 2 040,00 грн. з розрахунку 3 грн. на одну ак-
цію. Строк виплати дивідендів - до 30.06.2017 року. Спосіб виплати диві-
дендів - безпосередньо акціонерам на банківський рахунок вказаний в пе-
реліку акціонерів або за його відсутності вказаний акціонером в адресо-
ваній товариству заяві або через касу товариства за заявою акціонера.
Порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному об-
сязі всім особам, що мають право на отримання дивідендів.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України В.о.Голови правління Гуйван Олександр
Іванович.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "КІ-
РОВОГРАДТУРИСТ". Код за ЄДРПОУ емітента: 02593820. Місцезнаход-
ження: 25001, м. Кропивницький, вул. Ушакова,1а. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0522-24-18-03. Електронна поштова адреса: kdturіst@emі-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: 02593820.smіda.gov.ua. Вид
особливої інформації: відомості про прийняття рішення про випла-
ту дивідендів.

Текст повідомлення: Дата прийняття рішення про припинення філії
емітента: 23.05.2017 року. Назва уповноваженого органу, що прийняв рі-
шення: Наглядова рада товариства. Причини прийняття такого рішення:
оптимізація витрат Товариства в зв'язку з неефективною роботою філії,
невиконанням плану доходів, відсутнє завантаження сезонної бази, го-
ловний корпус знаходиться в оренді, дерев'яні гуцулки знаходяться на те-
риторії Оникіївського лісгоспу. Повне найменування та місцезнаходження
філії, що була припинена: Філія приватного акціонерного товариства "Кі-
ровоградтурист" оздоровчий комплекс "Лісова пісня" (місцезнаходження:
26244, Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Оникієве вул. Ма-
хинько, 32). Функції, які виконувала філія: кваліфіковане медичне обслу-
говування, реабілітація та своєчасна клінічна діагностика ускладнень зах-
ворювань, організація консультативної медичної допомоги. Для оптиміза-
ції витрат Товариства філію припинено шляхом приєднання до ПрАТ "Кі-
ровоградтурист". Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством України В.о.Голови правління Гуй-
ван Олександр Іванович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "КОНСТАР"; код за ЄДРПОУ 23464995; місцезнаходжен-
ня 61002, м. Харкiв, вул. Дарвiна, б.20; тел/факс (057) 714-20-85, 716-44-
94; e-mail; constar@ao-constar.com; адреса сторінки в мережі Інтернет: ao-
constar.com.ua/obyavl.php.

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення

про виплату дивiдендiв - 23.05.2017. Дата складення перелiку осiб, якi ма-
ють право на отримання дивiдендiв 12.06.2017. Розмiр дивiдендiв, що пiд-
лягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв 100000 грн. Строк
виплати дивiдендiв з 12.06.2017 по 22.11.2017. Спосiб виплати дивiдендiв
- безпосередньо акцiонерам, шляхом переказу грошових коштів на бан-
ківські рахунки акціонерів. Порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї су-
ми дивiдендiв в повному обсязi. Генеральний директор Перекрестов
А.Г. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦIАЛЬ-
НЕ БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПIДПРИЄМС-
ТВО "УКРСПЕЦБУДМОНТАЖ" код за ЄДРПОУ
14071268; місцезнаходження 61052, м.Харкiв, вул. Слав'янська, 8;
тел/факс (057) 728-03-24, 728-03-26; e-mail 14071268@sodruzhes-
tvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації:
www.ukrspec.org.ua. 

Відомості про зміну типу акціонерного товариства. 

Дата прийняття рiшення: 14.04.2017. Найменування уповноваженого
органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: загальнi збори Товарис-
тва. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юри-
дичну особу, що мiстяться в ЄДР: 17.05.2017. Повне найменування акцi-
онерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство "Українсь-
ке спецiальне будiвельно-монтажне пiдприємство "Укрспецбудмонтаж".
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне акцi-
онерне товариство "Українське спецiальне будiвельно-монтажне пiдпри-
ємство "Укрспецбудмонтаж". 

Генеральний директор Бадалов Г. Г. підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКА-
ЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

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

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рiшенням засідання Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз" (Прото-

кол №25/05-2017 вiд 25.05.2017) припинено повноваження члена Правлiн-
ня Товариства Улько Ганни В’ячеславівни - директора фінансового 25
травня 2017 року, у звязку  зі звільненням за угодою сторін.

Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Посадова особа перебувала на посадi члена правління - директора
фінансового з 01.07.2016 р. 

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз" (Протокол
№25/05-2017 вiд 25.05.2017) обрано членом Правлiння Товариства Калягі-

ну Інну Олексіївну - директором фінансовим з 26 травня 2017 року. Вважа-
ти повноваження новообраного члена Правлiння такими, що набули чин-
ностi з 26 травня 2017, у межах строку, на який раніше було обрано Прав-
лiння, а саме до 30.06.2019 (включно). Непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. Особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Посади, якi обiймала посадова
особа протягом останнiх п'яти рокiв - начальник відділу економічного пла-
нування ПАТ "Київоблгаз", заступник Голови правління з фінансово-еконо-
мічних питань ПАТ "Донецькміськгаз".

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз" (Протокол
№25/05-2017 вiд 25.05.2017) обрано членом Правлiння Товариства Бачу-
ріна Сергія Вікторовича - директором технічним з 26 травня 2017 року.
Вважати повноваження новообраного члена Правлiння такими, що набули
чинностi з 26 травня 2017, у межах строку, на який раніше було обрано
Правлiння, а саме до 30.06.2019 (включно). Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. Особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посади, якi обiймала по-
садова особа протягом останнiх п'яти рокiв -  директор технічний ПАТ "За-
поріжгаз", радник у ПАТ "Запоріжгаз", помічник керівника ПАТ "Запоріжгаз",
радник у ПАТ "Донецькміськгаз", технічний директор ПАТ "Донецькмісь-
кгаз".

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

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

2. В.о. Голови Правління Воробйов В.І. 25.05.2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "КІ-
РОВОГРАДТУРИСТ". Код за ЄДРПОУ емітента: 02593820. Місцезнаход-
ження: 25001, м. Кропивницький, вул. Ушакова,1а. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0522-24-18-03. Електронна поштова адреса: kdturіst@emі-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: 02593820.smіda.gov.ua. Вид
особливої інформації: відомості про прийняття рішення про виплату
дивідендів. 

Текст повідомлення: 23 травня 2017 року наглядовою радою приват-
ного акціонерного товариства "Кіровоградтурист" прийнято рішення про
встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отриман-
ня дивідендів за привілейованими акціями, порядок та строк їх виплати
(Постанова №42-3 від 23.05.2017 року). Дата прийняття загальними збо-
рами товариства рішення про виплату дивідендів - 20 квітня 2017 року.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів -
30 січня 2017 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно
до рішення загальних зборів - 2 040,00 грн. з розрахунку 3 грн. на одну ак-
цію. Строк виплати дивідендів - до 30.06.2017 року. Спосіб виплати диві-
дендів - безпосередньо акціонерам на банківський рахунок вказаний в пе-
реліку акціонерів або за його відсутності вказаний акціонером в адресо-
ваній товариству заяві або через касу товариства за заявою акціонера.
Порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному об-
сязі всім особам, що мають право на отримання дивідендів.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України В.о.Голови правління Гуйван Олександр
Іванович.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "КІ-
РОВОГРАДТУРИСТ". Код за ЄДРПОУ емітента: 02593820. Місцезнаход-
ження: 25001, м. Кропивницький, вул. Ушакова,1а. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0522-24-18-03. Електронна поштова адреса: kdturіst@emі-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: 02593820.smіda.gov.ua. Вид
особливої інформації: відомості про прийняття рішення про випла-
ту дивідендів.

Текст повідомлення: Дата прийняття рішення про припинення філії
емітента: 23.05.2017 року. Назва уповноваженого органу, що прийняв рі-
шення: Наглядова рада товариства. Причини прийняття такого рішення:
оптимізація витрат Товариства в зв'язку з неефективною роботою філії,
невиконанням плану доходів, відсутнє завантаження сезонної бази, го-
ловний корпус знаходиться в оренді, дерев'яні гуцулки знаходяться на те-
риторії Оникіївського лісгоспу. Повне найменування та місцезнаходження
філії, що була припинена: Філія приватного акціонерного товариства "Кі-
ровоградтурист" оздоровчий комплекс "Лісова пісня" (місцезнаходження:
26244, Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Оникієве вул. Ма-
хинько, 32). Функції, які виконувала філія: кваліфіковане медичне обслу-
говування, реабілітація та своєчасна клінічна діагностика ускладнень зах-
ворювань, організація консультативної медичної допомоги. Для оптиміза-
ції витрат Товариства філію припинено шляхом приєднання до ПрАТ "Кі-
ровоградтурист". Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством України В.о.Голови правління Гуй-
ван Олександр Іванович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "КОНСТАР"; код за ЄДРПОУ 23464995; місцезнаходжен-
ня 61002, м. Харкiв, вул. Дарвiна, б.20; тел/факс (057) 714-20-85, 716-44-
94; e-mail; constar@ao-constar.com; адреса сторінки в мережі Інтернет: ao-
constar.com.ua/obyavl.php.

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення

про виплату дивiдендiв - 23.05.2017. Дата складення перелiку осiб, якi ма-
ють право на отримання дивiдендiв 12.06.2017. Розмiр дивiдендiв, що пiд-
лягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв 100000 грн. Строк
виплати дивiдендiв з 12.06.2017 по 22.11.2017. Спосiб виплати дивiдендiв
- безпосередньо акцiонерам, шляхом переказу грошових коштів на бан-
ківські рахунки акціонерів. Порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї су-
ми дивiдендiв в повному обсязi. Генеральний директор Перекрестов
А.Г. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦIАЛЬ-
НЕ БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПIДПРИЄМС-
ТВО "УКРСПЕЦБУДМОНТАЖ" код за ЄДРПОУ
14071268; місцезнаходження 61052, м.Харкiв, вул. Слав'янська, 8;
тел/факс (057) 728-03-24, 728-03-26; e-mail 14071268@sodruzhes-
tvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації:
www.ukrspec.org.ua. 

Відомості про зміну типу акціонерного товариства. 

Дата прийняття рiшення: 14.04.2017. Найменування уповноваженого
органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: загальнi збори Товарис-
тва. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юри-
дичну особу, що мiстяться в ЄДР: 17.05.2017. Повне найменування акцi-
онерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство "Українсь-
ке спецiальне будiвельно-монтажне пiдприємство "Укрспецбудмонтаж".
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне акцi-
онерне товариство "Українське спецiальне будiвельно-монтажне пiдпри-
ємство "Укрспецбудмонтаж". 

Генеральний директор Бадалов Г. Г. підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКА-
ЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

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

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рiшенням засідання Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз" (Прото-

кол №25/05-2017 вiд 25.05.2017) припинено повноваження члена Правлiн-
ня Товариства Улько Ганни В’ячеславівни - директора фінансового 25
травня 2017 року, у звязку  зі звільненням за угодою сторін.

Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Посадова особа перебувала на посадi члена правління - директора
фінансового з 01.07.2016 р. 

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз" (Протокол
№25/05-2017 вiд 25.05.2017) обрано членом Правлiння Товариства Калягі-

ну Інну Олексіївну - директором фінансовим з 26 травня 2017 року. Вважа-
ти повноваження новообраного члена Правлiння такими, що набули чин-
ностi з 26 травня 2017, у межах строку, на який раніше було обрано Прав-
лiння, а саме до 30.06.2019 (включно). Непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. Особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Посади, якi обiймала посадова
особа протягом останнiх п'яти рокiв - начальник відділу економічного пла-
нування ПАТ "Київоблгаз", заступник Голови правління з фінансово-еконо-
мічних питань ПАТ "Донецькміськгаз".

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз" (Протокол
№25/05-2017 вiд 25.05.2017) обрано членом Правлiння Товариства Бачу-
ріна Сергія Вікторовича - директором технічним з 26 травня 2017 року.
Вважати повноваження новообраного члена Правлiння такими, що набули
чинностi з 26 травня 2017, у межах строку, на який раніше було обрано
Правлiння, а саме до 30.06.2019 (включно). Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. Особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посади, якi обiймала по-
садова особа протягом останнiх п'яти рокiв -  директор технічний ПАТ "За-
поріжгаз", радник у ПАТ "Запоріжгаз", помічник керівника ПАТ "Запоріжгаз",
радник у ПАТ "Донецькміськгаз", технічний директор ПАТ "Донецькмісь-
кгаз".

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

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

2. В.о. Голови Правління Воробйов В.І. 25.05.2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "КІ-
РОВОГРАДТУРИСТ". Код за ЄДРПОУ емітента: 02593820. Місцезнаход-
ження: 25001, м. Кропивницький, вул. Ушакова,1а. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0522-24-18-03. Електронна поштова адреса: kdturіst@emі-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: 02593820.smіda.gov.ua. Вид
особливої інформації: відомості про прийняття рішення про виплату
дивідендів. 

Текст повідомлення: 23 травня 2017 року наглядовою радою приват-
ного акціонерного товариства "Кіровоградтурист" прийнято рішення про
встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отриман-
ня дивідендів за привілейованими акціями, порядок та строк їх виплати
(Постанова №42-3 від 23.05.2017 року). Дата прийняття загальними збо-
рами товариства рішення про виплату дивідендів - 20 квітня 2017 року.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів -
30 січня 2017 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно
до рішення загальних зборів - 2 040,00 грн. з розрахунку 3 грн. на одну ак-
цію. Строк виплати дивідендів - до 30.06.2017 року. Спосіб виплати диві-
дендів - безпосередньо акціонерам на банківський рахунок вказаний в пе-
реліку акціонерів або за його відсутності вказаний акціонером в адресо-
ваній товариству заяві або через касу товариства за заявою акціонера.
Порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному об-
сязі всім особам, що мають право на отримання дивідендів.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України В.о.Голови правління Гуйван Олександр
Іванович.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "КІ-
РОВОГРАДТУРИСТ". Код за ЄДРПОУ емітента: 02593820. Місцезнаход-
ження: 25001, м. Кропивницький, вул. Ушакова,1а. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0522-24-18-03. Електронна поштова адреса: kdturіst@emі-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: 02593820.smіda.gov.ua. Вид
особливої інформації: відомості про прийняття рішення про випла-
ту дивідендів.

Текст повідомлення: Дата прийняття рішення про припинення філії
емітента: 23.05.2017 року. Назва уповноваженого органу, що прийняв рі-
шення: Наглядова рада товариства. Причини прийняття такого рішення:
оптимізація витрат Товариства в зв'язку з неефективною роботою філії,
невиконанням плану доходів, відсутнє завантаження сезонної бази, го-
ловний корпус знаходиться в оренді, дерев'яні гуцулки знаходяться на те-
риторії Оникіївського лісгоспу. Повне найменування та місцезнаходження
філії, що була припинена: Філія приватного акціонерного товариства "Кі-
ровоградтурист" оздоровчий комплекс "Лісова пісня" (місцезнаходження:
26244, Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Оникієве вул. Ма-
хинько, 32). Функції, які виконувала філія: кваліфіковане медичне обслу-
говування, реабілітація та своєчасна клінічна діагностика ускладнень зах-
ворювань, організація консультативної медичної допомоги. Для оптиміза-
ції витрат Товариства філію припинено шляхом приєднання до ПрАТ "Кі-
ровоградтурист". Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством України В.о.Голови правління Гуй-
ван Олександр Іванович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "КОНСТАР"; код за ЄДРПОУ 23464995; місцезнаходжен-
ня 61002, м. Харкiв, вул. Дарвiна, б.20; тел/факс (057) 714-20-85, 716-44-
94; e-mail; constar@ao-constar.com; адреса сторінки в мережі Інтернет: ao-
constar.com.ua/obyavl.php.

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення

про виплату дивiдендiв - 23.05.2017. Дата складення перелiку осiб, якi ма-
ють право на отримання дивiдендiв 12.06.2017. Розмiр дивiдендiв, що пiд-
лягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв 100000 грн. Строк
виплати дивiдендiв з 12.06.2017 по 22.11.2017. Спосiб виплати дивiдендiв
- безпосередньо акцiонерам, шляхом переказу грошових коштів на бан-
ківські рахунки акціонерів. Порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї су-
ми дивiдендiв в повному обсязi. Генеральний директор Перекрестов
А.Г. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦIАЛЬ-
НЕ БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПIДПРИЄМС-
ТВО "УКРСПЕЦБУДМОНТАЖ" код за ЄДРПОУ
14071268; місцезнаходження 61052, м.Харкiв, вул. Слав'янська, 8;
тел/факс (057) 728-03-24, 728-03-26; e-mail 14071268@sodruzhes-
tvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації:
www.ukrspec.org.ua. 

Відомості про зміну типу акціонерного товариства. 

Дата прийняття рiшення: 14.04.2017. Найменування уповноваженого
органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: загальнi збори Товарис-
тва. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юри-
дичну особу, що мiстяться в ЄДР: 17.05.2017. Повне найменування акцi-
онерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство "Українсь-
ке спецiальне будiвельно-монтажне пiдприємство "Укрспецбудмонтаж".
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне акцi-
онерне товариство "Українське спецiальне будiвельно-монтажне пiдпри-
ємство "Укрспецбудмонтаж". 

Генеральний директор Бадалов Г. Г. підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством.

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

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

1. Повне найменування емітента: пРИВАтНЕ АКцІоНЕРНЕ 
тоВАРИСтВо «НАУКоВо-ВИРобНИчЕ об'ЄдНАННЯ 
по пЛЕмІННІй СпРАВІ І пРоГРЕСИВНИХ тЕХНоЛо-
ГІЯХ В тВАРИННИцтВІ «пРоГРЕС»

2. Код за ЄДРПОУ: 00709557
3. Місцезнаходження: 18034 Черкаська область, місто Черкаси, Соснів-

ський район, вулиця Онопрієнка, будинок 10
4. Міжміський код, телефон та факс: 0472550990 , 550995
5. Електронна поштова адреса: 00709557@afr.com.ua, nvoprogres@ukr.net 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://nvo-progress.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про виплату дивідендів

ІІ. текст повідомлення 
На пiдставi рішення річних загальних зборів акцiонерiв ПрАТ «НВО 

«ПРОГРЕС» (надалi - Товариство) вiд 18.04.2017р. про виплату дивiдендiв, 
Наглядовою радою Товариства Протокол № 3 від 23.05.2017р. прийнято 
рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право 
на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати.

Дата прийняття річними загальними зборами Товариства рішення про 
виплату дивiдендiв - 18.04.2017р. 

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивiдендiв  - 
30.05.2017р. 

Розмір дивiдендiв, що підлягають виплаті вiдповiдно до рішення загальних 
зборів - 2300000,00 грн, що складає 0,25785 грн. із розрахунку на одну акцію. 

Строк виплати дивідендів з 01.06.2017 року по 18.10.2017 року.
Спосіб виплати дивiдендiв - безпосередньо акціонерам. 
Порядок виплати дивiдендiв - в грошовій формі шляхом направлення 

дивiдендiв у повному обсязі безпосередньо акціонерам, поштовим пере-
водом, або на рахунок акціонера, або через касу підприємства згідно з пе-
реліком осіб, які мають право на отримання дивiдендiв.

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

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

2. директор бащенко Володимир михайлович 24.05.2017



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №98, 26 травня 2017 р. 
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«Трест «Київелектромонтаж»

2. Код за ЄДРПОУ 04012750
3. Місцезнаходження 01033, Київ, вул. Саксаганського, 67
4. Міжміський код, телефон та факс 044 2271244 044 2271244
5. Електронна поштова адреса reception@kievelmo.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://04012750.smida.gov.ua/

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

ii. текст повідомлення
19 травня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київ-

електромонтаж» прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Това-
риства: припинити повноваження Члена Наглядової Ради, посадової особи 
-Деревянко Лариси Казимирiвни. Припинення повноважень вiдбулось за 
рiшенням загальних зборiв. Особа не володiє часткою у статутному капiталi 
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Особа займала посаду члена Наглядової Ради ПАТ «Трест «Київелек-
тромонтаж» з 20.10.2016 року. Згоду на розкриття паспортних даних поса-
довою особою не надано. 

19 травня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київ-
електромонтаж» прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Това-
риства: припинити повноваження Члена Наглядової Ради, посадової особи 
-Нацевич Валентини Григорiвни. Припинення повноважень вiдбулось за 
рiшенням загальних зборiв. Особа не володiє часткою у статутному капiталi 
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Особа займала посаду члена Наглядової Ради ПАТ «Трест «Київелек-
тромонтаж» з 20.10.2016 року. Згоду на розкриття паспортних даних поса-
довою особою не надано. 

19 травня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київ-
електромонтаж» прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Това-
риства: припинити повноваження Члена Наглядової Ради, посадової осо-
би -Янковського Микити Олександровича. Припинення повноважень 
вiдбулось за рiшенням загальних зборiв. Особа не володiє часткою у ста-
тутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Особа займала посаду члена Наглядової Ради 
ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» з 20.10.2016 року. Згоду на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. 

19 травня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київ-
електромонтаж» прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Това-
риства: припинити повноваження Голови Наглядової Ради, посадової особи 
- Сьомки Руслана Олеговича. Припинення повноважень вiдбулось за 
рiшенням загальних зборiв. Особа не володiє часткою у статутному капiталi 
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Особа займала посаду члена Наглядової Ради ПАТ «Трест «Київелек-
тромонтаж» з 20.10.2017року, Голови Наглядової Ради ПАТ «Трест «Київе-
лектромонтаж» з 03.03.2017 року. Згоду на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано. 

19 травня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київ-
електромонтаж» прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Това-
риства: припинити повноваження Члена Наглядової Ради, посадової осо-
би - Катриченка Юрiя Олексiйовича. Припинення повноважень вiдбулось за 
рiшенням загальних зборiв. Особа не володiє часткою у статутному капiталi 
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Особа займала посаду члена Наглядової Ради ПАТ «Трест «Київелек-
тромонтаж» з 20.10.2016 року. Згоду на розкриття паспортних даних поса-
довою особою не надано. 

19 травня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київ-
електромонтаж» прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Това-
риства: припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї - Логи Андрiя Во-
лодимировича. Припинення повноважень вiдбулось за рiшенням загальних 
зборiв. Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала 
посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» з 
20.10.2016 року. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. 

19 травня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київ-
електромонтаж» прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Това-
риства: припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї - Антонової 
Наталiї Анатолiївни. Припинення повноважень вiдбулось за рiшенням за-
гальних зборiв. Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа зай-
мала посаду члена ревiзiйної комiсiї ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» з 

20.10.2016 року. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. 

19 травня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київ-
електромонтаж» прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Това-
риства: припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї - Помазанко Лесi 
Миколаївни. Припинення повноважень вiдбулось за рiшенням загальних 
зборiв. Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала 
посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» з 
20.10.2016 року. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. 

19 травня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київ-
електромонтаж» було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб 
Товариства: обрано на посаду члена Наглядової Ради -Онопрiєнка Олек-
сандра Васильовича - представника юридичної особи-акцiонера БАКЛЕ-
РОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД. Посадову особу обрано на пiдставi рiшення 
загальних зборiв вiд 19.05.2017 року. Особу обрано до проведення наступ-
них рiчних зборiв акцiонерiв. Посади, якi займала особа протягом останнiх 
5 рокiв: Начальник управлiння Департаменту безпеки ТОВ «ВС Енерджi 
Iнтернейшнл Україна». Особа не володiє часткою у статутному капiталi То-
вариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

19 травня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київ-
електромонтаж» було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб 
Товариства: обрано на посаду члена Наглядової Ради - Гончаренка Миколу 
Петровича - незалежного директора. Посадову особу обрано на пiдставi 
рiшення загальних зборiв вiд 19.05.2017 року. Особу обрано до проведення 
наступних рiчних зборiв акцiонерiв. Посади, якi займала особа протягом 
останнiх 5 рокiв: Начальник вiддiлу економiчної безпеки ТОВ «ВС Енерджi 
Iнтернейшнл Україна», директор ТОВ «Мiсто Слави». Особа не володiє 
часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано.

19 травня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київ-
електромонтаж» було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб 
Товариства: обрано на посаду члена Наглядової Ради -Деревянко Ларису 
Казимирiвну -представника юридичної особи-акцiонера ТОВ «Свiтлобуд-
Iнвест». Посадову особу обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв вiд 
19.05.2017 року.Особу обрано до проведення наступних рiчних зборiв 
акцiонерiв. Посади, якi займала особа протягом останнiх 5 рокiв: директор 
ТОВ « КСУ «Котломонтаж-23», член Наглядової Ради ПАТ «Трест «Київ-
електромонтаж». Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товари-
ства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

19 травня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київ-
електромонтаж» було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб 
Товариства: обрано на посаду члена Наглядової Ради - Нацевич Валентину 
Григорiвну, незалежного директора. Посадову особу обрано на пiдставi 
рiшення загальних зборiв вiд 19.05.2017 року. Особу обрано до проведення 
наступних рiчних зборiв акцiонерiв. Посади, якi займала особа протягом 
останнiх 5 рокiв: з 2010 року по 2012 рiк працювала на посадi головного 
iнспектора аналiтичного вiддiлу Департаменту боротьби з контрабандою, 
аналiзу ризикiв та протидiї корупцiї Державної митної служби України, 
м. Київ; з 2012 року по 2013 рiк працювала на посадi заступника голови 
Благодiйного фонду «Розвиток рiдного Подiлля», м. Хмельницький; з 
2013 року по 2014 рiк працювала на посадi помiчника-консультанта народ-
ного депутата України, VIIскликання, м. Київ; з 2014 року працювала на 
посадi помiчника-консультанта народного депутата України, VIIIскликання, 
м. Київ, член Наглядової Ради ПАТ «Трест «Київелектромонтаж». Особа не 
володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних да-
них посадовою особою не надано.

19 травня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київ-
електромонтаж» було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб 
Товариства: обрано на посаду члена Наглядової Ради - Катриченка Юрiя 
Олексiйовича-представника юридичної особи-акцiонера ПАТ «ХК 
«Київмiськбуд». Посадову особу обрано на пiдставi рiшення загальних 
зборiв вiд 19.05.2017 року. Особу обрано до проведення наступних рiчних 
зборiв акцiонерiв. Посади, якi займала особа протягом останнiх 5 рокiв: Ди-
ректор департаменту з управлiння майном та активами ПАТ «ХК 
«Київмiськбуд», член Наглядової Ради ПАТ «Трест «Київелектромонтаж». 
Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття пас-
портних даних посадовою особою не надано.

19 травня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київ-
електромонтаж» було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб 
Товариства: обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї -Антонову Наталiю 
Анатолiївну. Посадову особу обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв 
вiд 19.05.2017 року. Особу обрано термiном на 5 рокiв. Посади, якi за-
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ймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 01.03.2006 по 30.10.2015р. - го-
ловний бухгалтер ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна»; з 03.11.2015р. 
по теперiшнiй час – головний бухгалтер ТОВ «Форбс енд Манхеттен 
Україна». За сумiсництвом:з 01.08.2013 р. по грудень 2015 – член 
ревiзiйної комiсiї ПАТ «Київобленерго»; з 01.01.2015 р. по 30.10.2015 р. – 
член ревiзiйної комiсiї ТОВ «Найкращий Дiм», член Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «Трест «Київелектромонтаж». Особа не володiє часткою у статутно-
му капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано.

19 травня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київ-
електромонтаж» було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб 
Товариства: обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї -Логу Андрiя Володи-
мировича. Посадову особу обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв вiд 
19.05.2017 року. Особу обрано термiном на 5 рокiв. Посади, якi займала 
особа протягом останнiх 5 рокiв: Начальник вiддiлу планування та право-
вого забезпечення ПАТ «Трест «Київелектромонтаж», член Правлiння 
ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Трест «Київ-
електромонтаж». Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товари-

ства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

19 травня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київ-
електромонтаж» було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб 
Товариства: обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї - Калашнiкова Ярос-
лава Олександровича. Посадову особу обрано на пiдставi рiшення загаль-
них зборiв вiд 19.05.2017 року. Особу обрано термiном на 5 рокiв. Посади, 
якi займала особа протягом останнiх 5 рокiв: виконавець робiт, заступник 
начальника вiддiлу матерiально-технологiчного забезпечення та пiдготовки 
виробництва ПАТ «Трест «Київелектромонтаж». Особа не володiє часткою 
у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано.

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

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

Голова правлiння-керуючий  черниш павло миколайович
22.05.2017

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 ЗАпоРiЗЬКЕ 
обЛАСНЕ АКцiоНЕРНЕ 
тоВАРИСтВо по 
тУРИЗмУ тА ЕКСКУРСiЯХ 
«ЗАпоРiжтУРИСт»

2. Код за ЄДРПОУ 02647444
3. Місцезнаходження 69017, м. Запорiжжя, о. Хортиця, ДСП
4. Міжміський код, телефон та факс (061) 286-53-62 (061) 286-53-64
5. Електронна поштова адреса zaptourist@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.zpturist.zp.ua/?id=23

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про виплату дивідендів

ii. текст повідомлення
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Запорiжтурист», що 

вiдбулися 11.04.2017р. (Рiшення №Р-34-5 вiд 11.04.2017 р.), прийнято 
Рiшення «Про порядок розподiлу чистого прибутку i збиткiв 
ПрАТ «ЗАПОРIЖТУРИСТ» за фiнансовими результатами 2016 року, за-
твердження строку, порядку виплати дивiдендiв та покриття збиткiв».

Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради ПрАТ «Запорiжтурист» (По-
станова №ПР-25-3 вiд 23.05.2017р.):

- перелiк власникiв простих iменних акцiй, якi мають право на отриман-
ня дивiдендiв, складається станом на «07» червня 2017 року;

- строк виплати дивiдендiв - з 07.06.2017р. по 30.06.2017р.;
- розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до Рiшення За-

гальних зборiв 12580 грн;
- спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам;
- порядок виплати дивiдендiв – виплата всiєї суми дивiдендiв в повно-

му обсязi.
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Запорiжтурист», що 

вiдбулися 11.04.2017р. (Рiшення №Р-34-5 вiд 11.04.2017 р.), прийнято 
Рiшення «Про порядок розподiлу чистого прибутку i збиткiв ПрАТ 
«ЗАПОРIЖТУРИСТ» за фiнансовими результатами 2016 року, затвер-
дження строку, порядку виплати дивiдендiв та покриття збиткiв».

Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради ПрАТ «Запорiжтурист» (По-
станова №ПР-25-3 вiд 23.05.2017р.):

- перелiк власникiв привiлейованих iменних акцiй, якi мають право на 
отримання дивiдендiв, складається станом на «30» сiчня 2017 року;

- строк виплати дивiдендiв - з 07.06.2017р. по 30.06.2017р.;
- розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до Рiшення За-

гальних зборiв 4245 грн;
- спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам;
- порядок виплати дивiдендiв – виплата всiєї суми дивiдендiв в повно-

му обсязi.
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 бiлоблоцький Вiктор миколайович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.05.2017
(дата)

пУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ тоВАРИСтВо 
«КАРпАтСЬКЕ УпРАВЛІННЯ 

ГЕофІЗИчНИХ РобІт» 
76014, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Блавацького, 22

Повідомляємо про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «КАР-
ПАТСЬКЕ управління Геофізичних робіт», надалі Товариство, що відбу-
дуться «27» червня 2017 року о 15.00 за адресою: Івано-франківська 
обл., м.Івано-франківськ, вул.блавацького, 22 (зал засідань). Реє-
страція учасників зборів буде проводитись з 14.00 до 14.50 за місцем про-
ведення зборів в день їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах: 21.06.2017 р. Для участі у 
зборах необхідно мати при собі паспорт (чи інший документ, який дає змо-
гу ідентифікувати особу), а в разі участі представника – також документ, 
що підтверджує повноваження представника на участь у зборах.

проект порядку денного.
1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів та обрання 

членів лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
4. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
5. Про затвердження рішень Наглядової ради.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів.
7. Про зміну місцезнаходження Товариства.
8. Про зміну типу та найменування Товариства.
9. Про внесення змін та затвердження статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: http://kugr.pat.ua/ 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні в робочий 
час за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення загальних 
зборів - у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, - начальник відділу кадрів Кова-
люк Оксана Миколаївна. Тел.для довідок: (0342) 77-55-60.

основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 
(тис. грн.)

Найменування показника період
2015 2016

Усього активів 265908 265534
Основні засоби (залишкова вартість) 1163 1333
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3440 114054
Сумарна дебіторська заборгованість 258593 126378
Грошові кошти та їх еквіваленти 1995 1879
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (43017) (43591)
Власний капітал (41011) (41585)
Статутний капітал 2006 2006
Довгострокові зобов’язання 74 -
Поточні зобов’язання 306845 307119
Чистий прибуток (збиток) (72) 354
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8024348 8024348
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 140 140
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"

1.2. Організаційно-правова форма - Приватне акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження - 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомос-

ковськ, вул. Сучкова, 35
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 00381396
1.5. Міжміський код та телефон, факс - (0569) 38-04-67, 38-04-67
1.6. Електронна поштова адреса - zaychenko@pvhleb.dp.ua
1.7 Адреса  сторінки в  мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації - http://nvhleb.emitents.net.ua/ua

1.8. Вид  особливої  інформації - Зміна типу акціонерного товариства
2. Текст повідомлення

25 квітня 2017 року на Загальних зборах акціонерів Товариства було
прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства, а відповідно і
найменування з Публічного акціонерного товариства "Новомосковський
хлібозавод" на Приватне акціонерне товариство "Новомосковський хлібо-
завод". 24 травня 2017р. було здійснено державну реєстрацію відповідних
змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР. 

3. Підпис
3.1. Особа,  зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність інформа-

ції,  що містяться у повідомленні,  та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади Голова правління
ПрАТ "Новомосковський хлібозавод" І.О. Буренін  25 травня 2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОТУРИСТ". 2.
Код за ЄДРПОУ 02650191. 3. Місцезнаходження 49027, м. Днiпро, вул. Iва-
на Акiнфiєва, буд. 30. 4. Міжміський код, телефон та факс (056) 377-43-20,
377-43-20. 5. Електронна поштова адреса dneproturist@hotelras-
svet.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації http://dniprotourist.dp.ua. 7.
Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про випла-
ту дивідендів.

II. Текст повідомлення
На рiчних загальних зборах акцiонерiв 12 квiтня 2017 року (протокол ?

Р-23 вiд 12.04.2017 р.) прийняте рiшення про виплату дивiдендiв власни-
кам привiлейованих iменних акцiй, за результатом дiяльностi у 2016 роцi.
На засiданнi Наглядової ради вiд 23 травня 2017 року (Постанова № ПР-
92-2 вiд 23.05.2017 р.) прийнято рiшення про встановлення дати складан-

ня перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та
строк їх виплати. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отри-
мання дивiдендiв - 30.01.2017 року. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають вип-
латi - 12822,00 грн. Строк виплати дивiдендiв - з 01.06.2017 р. по
30.06.2017 р. (включно). На 1 (одну) просту акцiю нараховується сума ди-
вiдендiв у розмiрi 3,00 гривнi. Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо
акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв - дивiденди виплачуються в гро-
шовiй формi (грошовий переказ) в повному обсязi особам, згiдно з перелi-
ком осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складеним станом на
31.01.2017 року, вiдповiдно до кiлькостi належних їм акцiй на дату складан-
ня перелiку.

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

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

2. Найменування посади
Голова правління Чайковський Сергій Дмитрович

24.05.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПРАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"

I. Загальні відомості 
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ЄВРАЗ  ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ 05393056
3. Місцезнаходження 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 794-83-01 (056) 794-81-84

5. Електронна поштова адреса: Andrej.Luchaninov@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativ-
nye-dokumenty/

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

II. Текст повідомлення 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно

із законодавством. 
2. Генеральний директор Бергеман Г.В. 

24.05.2017 р.

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 2 3 4 5

1 23.05.2017 1057 4 971 055 0,02126

Зміст інформації: Наглядовою радою ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 23.05.2017 прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину,  щодо вчинення яко-
го є заінтересованість (Протокол засідання Наглядової ради  від 23.05.2017). Ринкова вартість майна, що є предметом правочину складає 1 057 тис.
грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4 971 055 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є пред-
метом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 0,02126%. Відповідно до чинного законо-
давства України вимоги про розкриття інформації про істотні умови правочину із заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосо-
вуються. 

ШАНоВНИй АКцІоНЕР!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК» (Код за 

ЄДРПОУ: 00481198, місцезнаходження: 04080 м. Київ, вул. Фрунзе 
(Кирилівська), 63) повідомляє про скликання позачергових Загальних 
зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАР-
МАК» за рішенням Наглядової ради:

Початок позачергових Загальних зборів акціонерів 30 червня 
2017 р. о 14 год. 00 хв. за адресою: 04080, м. Київ, вул. фрунзе (Ки-
рилівська), 63, І поверх (конференц-зал).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
позачергових Загальних зборах акціонерів - 23 червня 2017р.

проект порядку денного:
1. Звіт Генерального директора Товариства. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження 
його нової редакції.

3. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загаль-
ні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ФАРМАК», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Виконавчий ор-
ган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом 
затвердження цих положень у новій редакції.

4. Прийняття рішення про внесення змін до Кодексу корпоративно-
го управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАР-
МАК» шляхом затвердження його нової редакції.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-
дової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

6. Обрання членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-
говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 

підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 12 год. 00 хв. до 13 год. 
00 хв. 30 червня 2017 року за місцем проведення Загальних зборів 
акціонерів.

Акціонери (їх представники) для реєстрації та участі у Загальних 
зборах акціонерів повинні мати при собі паспорт або інший документ, 
що посвідчує особу; для уповноважених осіб - паспорт або інший до-
кумент, що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним 
законодавством.

Акціонери до дати проведення Загальних зборів акціонерів можуть 
ознайомитись з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під 
час підготовки до Загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» за адресою: 
04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), 59 у кабінеті секретаря кор-
поративного, з 11 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день 
проведення Загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. 

Адреса веб-сайту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ФАРМАК», на якому розміщена повідомлення про проведення За-
гальних зборів акціонерів та інформація з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.farmak.
ua (у розділі «Інвесторам»).

Посадова особа ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ФАРМАК», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з ма-
теріалами та документами – Сиротюк Ю.В. (секретар корпоративний). 
Контактний телефон: (044) 496-87-77.

Пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів акціо-
нерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодав-
ством, за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), 63.

УВАГА: ВЛАСНИКИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЯКІ НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРУ 
З ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ, НЕ МАЮТЬ ПРАВО ГОЛОСУ НА 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО ПУНКТУ 10 РОЗДІЛУ VI 
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ».

Наглядова рада пАт «фАРмАК»

пУбЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ тоВАРИСтВо
«фАРмАК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОНМАШ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 05669819 
3. Місцезнаходження: 51925,  м. Кам'янське,  вул. Українська, буд. 4 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 584727; (0569) 584708  
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

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

24.05.2017р. ПАТ "Дніпровагонмаш" отримало від депозитарія ПАТ "На-
ціональний депозитарій України" реєстр власників іменних цінних паперів,
складений станом на 18.05.2017р., з якого дізналось про наступні зміни,
що сталися у власників акцій ПАТ "Дніпровагонмаш", яким належить 10 і
більше відсотків голосуючих акцій:

1. Повне найменування юридичної особи - власника акцій, щодо якого
виникла інформація: Пайовий венчурний недиверсифікований закритий ін-
вестиційний фонд "Новий" Товариство з обмеженою відповідальністю
"ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ". Код за ЄДРПОУ: 37770013. Місцезнаход-
ження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розмір час-
тки акціонера до зміни розміру пакета акцій - 14,1961 % від загальної кіль-

кості акцій та 14,2758 % від загальної кількості голосуючих акцій. Розмір
частки акціонера після зміни розміру пакета акцій - 13,712 % від загальної
кількості акцій та 13,789 % від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Повне найменування юридичної особи - власника акцій, щодо якого
виникла інформація: Товариство з обмеженою відповідальністю "АСПЕКТ
ФІНАНС". Код за ЄДРПОУ: 40935171. Місцезнаходження: Україна, 01032,
м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розмір частки акціонера до зміни
розміру пакета акцій - 18,7319 % від загальної кількості акцій та 18,8371 %
від загальної кількості голосуючих акцій. Розмір частки після зміни розміру
пакета акцій - 0 % від загальної кількості акцій та 0 % від загальної кількос-
ті голосуючих акцій.

3. Повне найменування юридичної особи - власника акцій, щодо якого
виникла інформація: Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРО
ПЛЮС ЕКСПО". Код за ЄДРПОУ: 41056704. Місцезнаходження: Україна,
01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розмір частки до зміни роз-
міру пакета акцій - 0 % від загальної кількості акцій та 0 % від загальної
кількості голосуючих акцій. Розмір частки акціонера після зміни розміру па-
кета акцій - 19,216 % від загальної кількості акцій та 19,3239 % від загаль-
ної кількості голосуючих акцій.

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

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

2. Генеральний директор ПАТ "Дніпровагонмаш" О.Ю. Корнецький 
24.05.2017 року
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОНМАШ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 05669819 
3. Місцезнаходження: 51925,  м. Кам'янське,  вул. Українська, буд. 4 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 584727; (0569) 584708  
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

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

24.05.2017р. ПАТ "Дніпровагонмаш" отримало від депозитарія ПАТ "На-
ціональний депозитарій України" реєстр власників іменних цінних паперів,
складений станом на 18.05.2017р., з якого дізналось про наступні зміни,
що сталися у власників акцій ПАТ "Дніпровагонмаш", яким належить 10 і
більше відсотків голосуючих акцій:

1. Повне найменування юридичної особи - власника акцій, щодо якого
виникла інформація: Пайовий венчурний недиверсифікований закритий ін-
вестиційний фонд "Новий" Товариство з обмеженою відповідальністю
"ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ". Код за ЄДРПОУ: 37770013. Місцезнаход-
ження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розмір час-
тки акціонера до зміни розміру пакета акцій - 14,1961 % від загальної кіль-

кості акцій та 14,2758 % від загальної кількості голосуючих акцій. Розмір
частки акціонера після зміни розміру пакета акцій - 13,712 % від загальної
кількості акцій та 13,789 % від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Повне найменування юридичної особи - власника акцій, щодо якого
виникла інформація: Товариство з обмеженою відповідальністю "АСПЕКТ
ФІНАНС". Код за ЄДРПОУ: 40935171. Місцезнаходження: Україна, 01032,
м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розмір частки акціонера до зміни
розміру пакета акцій - 18,7319 % від загальної кількості акцій та 18,8371 %
від загальної кількості голосуючих акцій. Розмір частки після зміни розміру
пакета акцій - 0 % від загальної кількості акцій та 0 % від загальної кількос-
ті голосуючих акцій.

3. Повне найменування юридичної особи - власника акцій, щодо якого
виникла інформація: Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРО
ПЛЮС ЕКСПО". Код за ЄДРПОУ: 41056704. Місцезнаходження: Україна,
01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розмір частки до зміни роз-
міру пакета акцій - 0 % від загальної кількості акцій та 0 % від загальної
кількості голосуючих акцій. Розмір частки акціонера після зміни розміру па-
кета акцій - 19,216 % від загальної кількості акцій та 19,3239 % від загаль-
ної кількості голосуючих акцій.

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

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

2. Генеральний директор ПАТ "Дніпровагонмаш" О.Ю. Корнецький 
24.05.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"

1.2. Організаційно-правова форма - Приватне акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження - 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомос-

ковськ, вул. Сучкова, 35
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 00381396
1.5. Міжміський код та телефон, факс - (0569) 38-04-67, 38-04-67
1.6. Електронна поштова адреса - zaychenko@pvhleb.dp.ua
1.7 Адреса  сторінки в  мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації - http://nvhleb.emitents.net.ua/ua

1.8. Вид  особливої  інформації - Зміна типу акціонерного товариства
2. Текст повідомлення

25 квітня 2017 року на Загальних зборах акціонерів Товариства було
прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства, а відповідно і
найменування з Публічного акціонерного товариства "Новомосковський
хлібозавод" на Приватне акціонерне товариство "Новомосковський хлібо-
завод". 24 травня 2017р. було здійснено державну реєстрацію відповідних
змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР. 

3. Підпис
3.1. Особа,  зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність інформа-

ції,  що містяться у повідомленні,  та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади Голова правління
ПрАТ "Новомосковський хлібозавод" І.О. Буренін  25 травня 2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОТУРИСТ". 2.
Код за ЄДРПОУ 02650191. 3. Місцезнаходження 49027, м. Днiпро, вул. Iва-
на Акiнфiєва, буд. 30. 4. Міжміський код, телефон та факс (056) 377-43-20,
377-43-20. 5. Електронна поштова адреса dneproturist@hotelras-
svet.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації http://dniprotourist.dp.ua. 7.
Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про випла-
ту дивідендів.

II. Текст повідомлення
На рiчних загальних зборах акцiонерiв 12 квiтня 2017 року (протокол ?

Р-23 вiд 12.04.2017 р.) прийняте рiшення про виплату дивiдендiв власни-
кам привiлейованих iменних акцiй, за результатом дiяльностi у 2016 роцi.
На засiданнi Наглядової ради вiд 23 травня 2017 року (Постанова № ПР-
92-2 вiд 23.05.2017 р.) прийнято рiшення про встановлення дати складан-

ня перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та
строк їх виплати. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отри-
мання дивiдендiв - 30.01.2017 року. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають вип-
латi - 12822,00 грн. Строк виплати дивiдендiв - з 01.06.2017 р. по
30.06.2017 р. (включно). На 1 (одну) просту акцiю нараховується сума ди-
вiдендiв у розмiрi 3,00 гривнi. Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо
акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв - дивiденди виплачуються в гро-
шовiй формi (грошовий переказ) в повному обсязi особам, згiдно з перелi-
ком осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складеним станом на
31.01.2017 року, вiдповiдно до кiлькостi належних їм акцiй на дату складан-
ня перелiку.

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

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

2. Найменування посади
Голова правління Чайковський Сергій Дмитрович

24.05.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПРАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"

I. Загальні відомості 
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ЄВРАЗ  ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ 05393056
3. Місцезнаходження 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 794-83-01 (056) 794-81-84

5. Електронна поштова адреса: Andrej.Luchaninov@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativ-
nye-dokumenty/

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

II. Текст повідомлення 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно

із законодавством. 
2. Генеральний директор Бергеман Г.В. 

24.05.2017 р.

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 2 3 4 5

1 23.05.2017 1057 4 971 055 0,02126

Зміст інформації: Наглядовою радою ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 23.05.2017 прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину,  щодо вчинення яко-
го є заінтересованість (Протокол засідання Наглядової ради  від 23.05.2017). Ринкова вартість майна, що є предметом правочину складає 1 057 тис.
грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4 971 055 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є пред-
метом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 0,02126%. Відповідно до чинного законо-
давства України вимоги про розкриття інформації про істотні умови правочину із заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосо-
вуються. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"

1.2. Організаційно-правова форма - Приватне акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження - 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомос-

ковськ, вул. Сучкова, 35
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 00381396
1.5. Міжміський код та телефон, факс - (0569) 38-04-67, 38-04-67
1.6. Електронна поштова адреса - zaychenko@pvhleb.dp.ua
1.7 Адреса  сторінки в  мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації - http://nvhleb.emitents.net.ua/ua

1.8. Вид  особливої  інформації - Зміна типу акціонерного товариства
2. Текст повідомлення

25 квітня 2017 року на Загальних зборах акціонерів Товариства було
прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства, а відповідно і
найменування з Публічного акціонерного товариства "Новомосковський
хлібозавод" на Приватне акціонерне товариство "Новомосковський хлібо-
завод". 24 травня 2017р. було здійснено державну реєстрацію відповідних
змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР. 

3. Підпис
3.1. Особа,  зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність інформа-

ції,  що містяться у повідомленні,  та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади Голова правління
ПрАТ "Новомосковський хлібозавод" І.О. Буренін  25 травня 2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОТУРИСТ". 2.
Код за ЄДРПОУ 02650191. 3. Місцезнаходження 49027, м. Днiпро, вул. Iва-
на Акiнфiєва, буд. 30. 4. Міжміський код, телефон та факс (056) 377-43-20,
377-43-20. 5. Електронна поштова адреса dneproturist@hotelras-
svet.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації http://dniprotourist.dp.ua. 7.
Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про випла-
ту дивідендів.

II. Текст повідомлення
На рiчних загальних зборах акцiонерiв 12 квiтня 2017 року (протокол ?

Р-23 вiд 12.04.2017 р.) прийняте рiшення про виплату дивiдендiв власни-
кам привiлейованих iменних акцiй, за результатом дiяльностi у 2016 роцi.
На засiданнi Наглядової ради вiд 23 травня 2017 року (Постанова № ПР-
92-2 вiд 23.05.2017 р.) прийнято рiшення про встановлення дати складан-

ня перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та
строк їх виплати. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отри-
мання дивiдендiв - 30.01.2017 року. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають вип-
латi - 12822,00 грн. Строк виплати дивiдендiв - з 01.06.2017 р. по
30.06.2017 р. (включно). На 1 (одну) просту акцiю нараховується сума ди-
вiдендiв у розмiрi 3,00 гривнi. Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо
акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв - дивiденди виплачуються в гро-
шовiй формi (грошовий переказ) в повному обсязi особам, згiдно з перелi-
ком осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складеним станом на
31.01.2017 року, вiдповiдно до кiлькостi належних їм акцiй на дату складан-
ня перелiку.

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

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

2. Найменування посади
Голова правління Чайковський Сергій Дмитрович

24.05.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПРАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"

I. Загальні відомості 
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ЄВРАЗ  ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ 05393056
3. Місцезнаходження 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 794-83-01 (056) 794-81-84

5. Електронна поштова адреса: Andrej.Luchaninov@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativ-
nye-dokumenty/

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

II. Текст повідомлення 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно

із законодавством. 
2. Генеральний директор Бергеман Г.В. 

24.05.2017 р.

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 2 3 4 5

1 23.05.2017 1057 4 971 055 0,02126

Зміст інформації: Наглядовою радою ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 23.05.2017 прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину,  щодо вчинення яко-
го є заінтересованість (Протокол засідання Наглядової ради  від 23.05.2017). Ринкова вартість майна, що є предметом правочину складає 1 057 тис.
грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4 971 055 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є пред-
метом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 0,02126%. Відповідно до чинного законо-
давства України вимоги про розкриття інформації про істотні умови правочину із заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосо-
вуються. 

 Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2015 рік

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
i. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента пУбЛiчНЕ АКцiоНЕРНЕ тоВАРИ-
СтВо «АВтотРАНСпоРтНЕ пiдпРИЄмСтВо-15142», 20984470, 65481 
одеська область д/н мiсто Южне вулиця Комунальна, буд.3-А, 
048 7189509, 048 7189407

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 24.05.2017р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію www.VAT-atp15142.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності Інформація про аудиторську фірму що проводить аудиторські 
перевірки не надається у зв’язку з тим що відповідальністю аудитора 
є висловлення думки щодо фінансової звітності товариства, але гос-
подарська діяльність товариства не велась, фінансова звітність не 
складалась та не надавалась до контролюючих органів. 

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство) У звітному році загальні збори не скли-

калися та не проводилися, тому, що товариство не вело господар-
ської діяльності

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
3. основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта 

малого підприємництва (тис. грн.) 
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  3124.8  3165.2
Основні засоби (за залишковою вартістю)  2515.3  2554.4
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  36.2  36.2
Сумарна дебіторська заборгованість  3.5  9.2
Грошові кошти та їх еквіваленти  5.1  0.7
Власний капітал  2156.7  2277.0
Статутний капітал  3712.9  3712.9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -2925.3  -2805.0
Довгострокові зобов’язання і забеспечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  968.1  888.2
Чистий прибуток (збиток)  --  -1044.7

Голова комiсiї з припинення ___________ морозов iгор борисович
М.П.

пУбЛiчНЕ АКцiоНЕРНЕ тоВАРИСтВо «АВтотРАНСпоРтНЕ пiдпРИЄмСтВо-15142»

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №98, 26 травня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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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 № 17098
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
25.05.2017 р. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКА-
ЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

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

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рiшенням засідання Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз" (Прото-

кол №25/05-2017 вiд 25.05.2017) припинено повноваження члена Правлiн-
ня Товариства Улько Ганни В’ячеславівни - директора фінансового 25
травня 2017 року, у звязку  зі звільненням за угодою сторін.

Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Посадова особа перебувала на посадi члена правління - директора
фінансового з 01.07.2016 р. 

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз" (Протокол
№25/05-2017 вiд 25.05.2017) обрано членом Правлiння Товариства Калягі-

ну Інну Олексіївну - директором фінансовим з 26 травня 2017 року. Вважа-
ти повноваження новообраного члена Правлiння такими, що набули чин-
ностi з 26 травня 2017, у межах строку, на який раніше було обрано Прав-
лiння, а саме до 30.06.2019 (включно). Непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. Особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Посади, якi обiймала посадова
особа протягом останнiх п'яти рокiв - начальник відділу економічного пла-
нування ПАТ "Київоблгаз", заступник Голови правління з фінансово-еконо-
мічних питань ПАТ "Донецькміськгаз".

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз" (Протокол
№25/05-2017 вiд 25.05.2017) обрано членом Правлiння Товариства Бачу-
ріна Сергія Вікторовича - директором технічним з 26 травня 2017 року.
Вважати повноваження новообраного члена Правлiння такими, що набули
чинностi з 26 травня 2017, у межах строку, на який раніше було обрано
Правлiння, а саме до 30.06.2019 (включно). Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. Особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посади, якi обiймала по-
садова особа протягом останнiх п'яти рокiв -  директор технічний ПАТ "За-
поріжгаз", радник у ПАТ "Запоріжгаз", помічник керівника ПАТ "Запоріжгаз",
радник у ПАТ "Донецькміськгаз", технічний директор ПАТ "Донецькмісь-
кгаз".

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

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

2. В.о. Голови Правління Воробйов В.І. 25.05.2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "КІ-
РОВОГРАДТУРИСТ". Код за ЄДРПОУ емітента: 02593820. Місцезнаход-
ження: 25001, м. Кропивницький, вул. Ушакова,1а. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0522-24-18-03. Електронна поштова адреса: kdturіst@emі-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: 02593820.smіda.gov.ua. Вид
особливої інформації: відомості про прийняття рішення про виплату
дивідендів. 

Текст повідомлення: 23 травня 2017 року наглядовою радою приват-
ного акціонерного товариства "Кіровоградтурист" прийнято рішення про
встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отриман-
ня дивідендів за привілейованими акціями, порядок та строк їх виплати
(Постанова №42-3 від 23.05.2017 року). Дата прийняття загальними збо-
рами товариства рішення про виплату дивідендів - 20 квітня 2017 року.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів -
30 січня 2017 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно
до рішення загальних зборів - 2 040,00 грн. з розрахунку 3 грн. на одну ак-
цію. Строк виплати дивідендів - до 30.06.2017 року. Спосіб виплати диві-
дендів - безпосередньо акціонерам на банківський рахунок вказаний в пе-
реліку акціонерів або за його відсутності вказаний акціонером в адресо-
ваній товариству заяві або через касу товариства за заявою акціонера.
Порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному об-
сязі всім особам, що мають право на отримання дивідендів.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України В.о.Голови правління Гуйван Олександр
Іванович.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "КІ-
РОВОГРАДТУРИСТ". Код за ЄДРПОУ емітента: 02593820. Місцезнаход-
ження: 25001, м. Кропивницький, вул. Ушакова,1а. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0522-24-18-03. Електронна поштова адреса: kdturіst@emі-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: 02593820.smіda.gov.ua. Вид
особливої інформації: відомості про прийняття рішення про випла-
ту дивідендів.

Текст повідомлення: Дата прийняття рішення про припинення філії
емітента: 23.05.2017 року. Назва уповноваженого органу, що прийняв рі-
шення: Наглядова рада товариства. Причини прийняття такого рішення:
оптимізація витрат Товариства в зв'язку з неефективною роботою філії,
невиконанням плану доходів, відсутнє завантаження сезонної бази, го-
ловний корпус знаходиться в оренді, дерев'яні гуцулки знаходяться на те-
риторії Оникіївського лісгоспу. Повне найменування та місцезнаходження
філії, що була припинена: Філія приватного акціонерного товариства "Кі-
ровоградтурист" оздоровчий комплекс "Лісова пісня" (місцезнаходження:
26244, Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Оникієве вул. Ма-
хинько, 32). Функції, які виконувала філія: кваліфіковане медичне обслу-
говування, реабілітація та своєчасна клінічна діагностика ускладнень зах-
ворювань, організація консультативної медичної допомоги. Для оптиміза-
ції витрат Товариства філію припинено шляхом приєднання до ПрАТ "Кі-
ровоградтурист". Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством України В.о.Голови правління Гуй-
ван Олександр Іванович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "КОНСТАР"; код за ЄДРПОУ 23464995; місцезнаходжен-
ня 61002, м. Харкiв, вул. Дарвiна, б.20; тел/факс (057) 714-20-85, 716-44-
94; e-mail; constar@ao-constar.com; адреса сторінки в мережі Інтернет: ao-
constar.com.ua/obyavl.php.

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення

про виплату дивiдендiв - 23.05.2017. Дата складення перелiку осiб, якi ма-
ють право на отримання дивiдендiв 12.06.2017. Розмiр дивiдендiв, що пiд-
лягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв 100000 грн. Строк
виплати дивiдендiв з 12.06.2017 по 22.11.2017. Спосiб виплати дивiдендiв
- безпосередньо акцiонерам, шляхом переказу грошових коштів на бан-
ківські рахунки акціонерів. Порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї су-
ми дивiдендiв в повному обсязi. Генеральний директор Перекрестов
А.Г. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦIАЛЬ-
НЕ БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПIДПРИЄМС-
ТВО "УКРСПЕЦБУДМОНТАЖ" код за ЄДРПОУ
14071268; місцезнаходження 61052, м.Харкiв, вул. Слав'янська, 8;
тел/факс (057) 728-03-24, 728-03-26; e-mail 14071268@sodruzhes-
tvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації:
www.ukrspec.org.ua. 

Відомості про зміну типу акціонерного товариства. 

Дата прийняття рiшення: 14.04.2017. Найменування уповноваженого
органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: загальнi збори Товарис-
тва. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юри-
дичну особу, що мiстяться в ЄДР: 17.05.2017. Повне найменування акцi-
онерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство "Українсь-
ке спецiальне будiвельно-монтажне пiдприємство "Укрспецбудмонтаж".
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне акцi-
онерне товариство "Українське спецiальне будiвельно-монтажне пiдпри-
ємство "Укрспецбудмонтаж". 

Генеральний директор Бадалов Г. Г. підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством.
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