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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
Інформаційні повідомлення
та новини НКЦПФР
НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань у формі
витягу від 16.01.2017 №1001998937 про державну реєстрацію припинення 12.12.2016 ПАТ «Сумська пересувна механізована колона №57» (за рішенням Господарського суду Сумської області, Справа №920/1310/13 про
припинення у зв’язку із визнанням банкрутом), інформації отриманої від Східного ТУ Комісії листом від 22.12.16р.
№10/1/04/3402 (вх.№13281 від 28.12.2016р.), ПАТ «Сумська пересувна механізована колона №57» (код за
ЄДРПОУ - 01037637, 40002, Сумська область, м. Суми,
вул. Роменська, буд. 77), скасовано реєстрацію випуску
акцій ПАТ «Сумська пересувна механізована колона
№57» (код за ЄДРПОУ - 01037637). Свідоцтво про реє-

страцію випуску акцій ПАТ «Сумська пересувна механізована колона №57» від 26.07.2010 року №22/18/1/10,
видане 15.11.2011 Сумським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 12-КФ-С-А від
18 січня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 8 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за
№ 822/23354 (зі змінами), та відповідно до повідомлення
державного реєстратора щодо проведення спрощеної
процедури державної реєстрації припинення юридичної
особи Відкритого акціонерного товариства «Іванівська
сільгоспхімія» (код за ЄДРПОУ: 05490279, 67200, Одеська область, смт. Іванівка, вул. Новоселів, 102) шляхом її
ліквідації, від 29.12.2016 року №б/н, що отримано від
Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців Іванівської районної Державної адміністрації Одеської області Черненко О.В., скасовано реєстрацію випуску акцій Відкритого акціонерного товариства «Іванівська сільгоспхімія» (код за ЄДРПОУ:
05490279). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Від-
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критого акціонерного товариства «Іванівська сільгоспхімія» від 28.09.2005 року №18/15/1/05, видане Одеським
територіальним управлінням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження №13-КФ-С-А від 18 січня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 8 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за
№ 822/23354 (зі змінами), та відповідно до повідомлення
державного реєстратора щодо проведення спрощеної
процедури державної реєстрації припинення юридичної
особи Закритого сільськогосподарського акціонерного
товариства «Червонознаменське» (код за ЄДРПОУ:
21034285, 67212, Одеська область, Іванівський район,

смт. Радісне) шляхом її ліквідації, від 29.12.2016 року
№б/н, що отримано від Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Іванівської районної Державної адміністрації Одеської області Черненко О.В., скасовано реєстрацію випуску акцій
Закритого сільськогосподарського акціонерного товариства «Червонознаменське» (код за ЄДРПОУ:
21034285). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Закритого сільськогосподарського акціонерного товариства
«Червонознаменське» від 29.12.1999 року №263/15/1/99,
видане Одеським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 14-КФ-С-А від 18 січня
2017 року.
18.01.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САНІТА»
(далі ПАТ РБП «САНІТА» АБО Товариство), місцезнаходження :04050,
м.Київ, вул.Герцена, 10 повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 лютого 2017 р. за адресою: 04073,
м.Київ, пров.Куренівський, 15а, приймальня Директора. Початок зборів о 16.00
Перелік питань,
що виносяться на голосування
1. Розгляд питання про забудову території.
Реєстрація акціонерів та їхніх уповноважених представників відбудеться 20.02.2017 року з 15.00 до 15.50 за адресою: м.Київ, пров.Куренівський, 15а, приймальня Директора.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах — 13.02.2017 р.
Для участі в зборах акціонери повинні мати при собі документ, що посвічує особу (паспорт), представникам акціонерів — належним чином
оформлену довіреність та документ що посвічує особу представника.
Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів,
можливо особисто за письмовою заявою, представленою на ім’я Директора Товариства з 09.00 до 17.00 перерва з 13.00 до 14.00 з вівторка по
п’ятницю за адресою: м.Київ, пров.Куренівський, 15а, приймальня Директора. Телефон для довідок: (044)531-42-57.
Директор
Шалаєв О.В.

Публiчне акцiонерне товариство «Сумський завод насосного
та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш»

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
«Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш»
2. Код за ЄДРПОУ-05785448
3. Місцезнаходження-40011, м. Суми, пл. Привокзальна, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс-(0542)70-00-49 (0542)70-00-42
5. Електронна поштова адреса-ootiz@nempump.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації-http://nempump.com/
7. Вид особливої інформації-Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
17.01.2017р. засiданням Наглядової ради АТ «Сумський завод «Насос
енергомаш» (Протокол засiдання № 112 вiд 17.01.16.) було прийняте
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину з ПАТ «СБЕРБАНК» (м. Київ) — укладення Договору про внесення змiн №1 до Договору
застави №04-В/15/38/З-8 вiд 26.05.2016р. Предмет Правочину: право ви-

моги на отримання грошової виручки за поставленi товари, яке iснує та/або
виникне в майбутньому у Заставодавця за Договором №6817/14/НРС
388/14 вiд 27.10.2014р., укладеним мiж Заставодавцем та ЗАТ «Нижньо
вартiвськремсервiс»(РФ). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:
353 676 808,00 росiйських рублiв, що станом на 17.01.17 згiдно з офiцiйним
курсом НБУ становить 164 484 473,10 грн. Вартiсть активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 1 324 441 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 12,42%. Додатковi критерiї для вiднесення
правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом
акцiонерного товариства не визначенi.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Ковтун Олександр Миколайович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
17.01.2017
(дата)

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Концерн «Сімекс-Агро»

Повідомлення
про встановлення процентної ставки по облігаціях
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Концерн «Сімекс-Агро»
серії А
(код ЄДРПОУ 32513287, місцезнаходження 22500, Вінницька обл.,
Липовецький район, м. Липовець, вул. Героїв Майдану, 63)
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тел./факс (04358) 21352, e-mail: a.vdovichenko@tasagro.com ,
http://simeks-agro.com/
Повідомляємо про встановлення процентної ставки по облігаціям
ТОВ «Концерн «Сімекс-Агро» серії A на 11-12 процентні періоди (з
10.02.2017р. по 10.08.2017р.) в розмірі 15% річних.
Генеральний директор ТОВ «Концерн «Сімекс-Агро»
Гончарук Микола Володимирович.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПрАТ «Укртара-Воланпак»
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПрАТ «Укртара-Воланпак»
повідомляє,
що позачергові Загальні Збори акціонерів відбудуться 03 лютого
2017 року, початок о 11 год.00 хв. за адресою: 03045 м.Київ, вул Новопирогівська, 58А
Порядок денний:
1. Про отримання кредиту в АБ «Укргазбанк» на протязі 2017 року
та укладання договорів забезпечення (іпотеки, застави, поруки).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах акціонерів –30 січня 2017року
Реєстрація акціонерів проводиться з 10 год 00хв. До 10год. 45хв. у
день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах
акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для уповноважених осіб — паспорт або інший документ,

що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.
До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою:
03045 м.Київ, вул.Новопирогівська, 58А, з 11год.30хв. до 12год.00хв.
кожного четверга, а в день проведення загальних зборів — також у
місці їх проведення.
Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Морозова Валентина Миколаївна.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 01103
м.Київ, вул.Кіквідзе,5
Довідки за тел.:044-259-45-37
Правління

Приватне акцiонерне товариство «Авiакомпанiя «Українськi вертольоти»

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 товарситво
«Авiакомпанiя «Українськi
вертольоти»
2. Код за ЄДРПОУ
31792885
3. Місцезнаходження
04080, м. Київ, Кирилiвська, 19-21
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 455-96-87 (044) 455-72-40
5. Електронна поштова адреса
info@ukrcopter.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- http://ukrcopter.com
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента

II. Текст повідомлення
З 17.01.2017 повноваження Шлюхарчука Тараса Володимировича, як
члена правління Товариства/Генерального директора, припинені через його
переведення Головою правління Товариства з посади Генеральний директор на іншу посаду. Підстава рішення — наказ Голови правління Товариства
від 16.01.2017 №219ок. Посадова особа перебувала на посаді Генерального директора з 11.01.2016 р. Згоди на розкриття паспортних даних особою
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Генеральний директор, командир повітряного судна. Акціями Товариства не володіє.
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
Підпис 	В.В. Ткаченко
Голова правління
17.01.17

публічне акціонерне товариство «Одеський припортовий завод»

До уваги акціонерів
публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий
завод» (код ЄДРПОУ 00206539),
місцезнаходження товариства:
вул. Заводська, 3, місто Южне, Одеська область, Україна, 65481!
Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» (далі — позачергові загальні збори)!
Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних
зборів: вул. Заводська, 3, місто Южне, Одеська область, у приміщенні конференц-зали заводу (2-й поверх).
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників
акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 06 лютого
2017 року, з 8-30 години до 9-50 години.
Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів:
06 лютого 2017 року о 10 годині 00 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 31 січня 2017 року (станом на
24 годину).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
5. Про реструктуризацію боргу Товариства перед ПАТ «Національна
акціонерна компанія «Нафтогаз України».
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
порядку денного, розміщена на веб-сайті за адресою: httр://opz.odessa.net.
Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно
мати при собі паспорт та довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного позачергових загальних зборів, акціонери публічного акціонерного
товариства «Одеський припортовий завод» можуть ознайомитися з дати
надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 09:00 до 15:00
год. (обідня перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.), за адресою: вул. Заводська, 3, місто Южне, Одеська область у кабінеті з роботи з акціонерами
(кімн. 214, Відділ кадрів), а в день проведення позачергових загальних зборів — також у місці їх проведення з 8-30 години до 9-50 годин.
Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є корпоративний секретар Товариства.
Телефон для довідок: (048) 759-31-29.
Найменування показника
період
звітний
попередній
2015
2014
Усього активів
3334328
8762524
Основні засоби (залишкова вартість)
1114132
1074161
Довгострокові фінансові інвестиції
371046
375542
Запаси, у т.ч. готова продукція
657580
4800880
Сумарна дебіторська заборгованість
346834
1567227
Грошові кошти та їх еквіваленти
56329
248673
Нерозподілений прибуток (збиток)
-1704461
-1922975
Власний капітал
256176
37447
Статутний капітал
798544
798544
Довгострокові зобов’язання
2126382
1793242
Поточні зобов’язання і забезпечення
951770
6931835
Чистий прибуток (збиток)
218514
-633277
Середньорічна кількість акцій (шт.)
798544000 798544000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
3741
3786
(осіб)
* Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний місяць
Правління АТ «ОПЗ»
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№12, 19 січня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ 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 ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МIЖНАРОДНИЙ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ
14282829
3. Місцезнаходження
04070, м. Київ , вул. Андрiївська, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс +380 44 231-7381 +380 44 231-7345
5. Електронна поштова адреса
Elena.Shubina@fuib.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, https://about.pumb.ua/investor#block342
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МIЖНАРОДНИЙ БАНК» (надалi — ПАТ «ПУМБ» або Банк) повiдомляє, що
згiдно Рiшення Спостережної ради вiд 16.01.2017 року (Протокол № 265)
припинено повноваження Начальника Управлiння протидiї легалiзацiї грошей, отриманих злочинним шляхом, Члена Правлiння Хари Едуарда
Анатолiйовича як члена Правлiння Банку та вiдповiдального за проведення фiнансового монiторингу в Банку (надалi — вiдповiдальний працiвник
Банку) шляхом його виведення зi складу Правлiння 16.01.2017р.
Згiдно рiшення Спостережної ради № 141 вiд 24.03.2011 року Хару Едуарда Анатолiйовича було призначено на посаду начальника Управлiння
протидiї легалiзацiї грошей, одержаних злочинним шляхом, за сумiсництвом,
у зв’язку iз виробничою необхiднiстю з 01.04.2011р. Вiдповiдно до вищезазначеного рiшення його введено до складу Правлiння ПАТ «ПУМБ» та призначено вiдповiдальним працiвником Банку з 01.04.2011р. Вiдповiдно до
рiшення Спiльних позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку та
ПАТ «ДОНГОРБАНК» вiд 21 жовтня 2011 року (протокол № 60 вiд
21.10.2011 р.) було затверджено склад Правлiння ПАТ«ПУМБ» як Банкуправонаступника ПАТ«ДОНГОРБАНК» у зв’язку з реорганiзацiєю
ПАТ «ДОНГОРБАНК» шляхом приєднання до ПАТ «ПУМБ». Призначено
Хару Едуарда Анатолiйовича членом Правлiння Банку. Вiдповiдно до вищезазначеного рiшення приступив до виконання своїх повноважень з дати
державної реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ «ПУМБ» — 18 листопада
2011 року. 27 жовтня 2014 р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв

ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку вiдповiдно
до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня
2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ»
до Банку та затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення
приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Вiдповiдно до вищезазначеного рiшення Хару Едуарда Анатолiйовича переобрано на посаду Начальника Управлiння з протидiї легалiзацiї грошей отриманих злочинним шляхом, Члена Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля дати завершення
приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Датою завершення
приєднання була дата реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ «ПУМБ» у зв’язку з
приєднанням — 19 липня 2016 року.
Часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних
даних не надано.
16 сiчня 2017 року на засiданнi Спостережної Ради ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ
БАНК» (надалi — ПАТ «ПУМБ» або Банк) (Протокол № 265 вiд 16 сiчня
2017 р.) прийнято рiшення обрати Директора Департаменту фiнансового
монiторингу Горбенко Ганну Валерiївну членом Правлiння Банку з
16.01.2017 року. Вiдповiдно до вищезазначеного рiшення Директора Департаменту фiнансового монiторингу, члена Правлiння Банку Горбенко
Ганну Валерiївну призначено працiвником Банку, вiдповiдальним за проведення фiнансового монiторингу в Банку (надалi — вiдповiдальний
працiвник Банку) з дати погодження її кандидатури Нацiональним банком
України. Тимчасово, до погодження Нацiональним банком України кандидатури вiдповiдального працiвника Банку, на Директора Департаменту
фiнансового монiторингу, члена Правлiння Горбенко Г.В. покладаються
обов’язки вiдповiдального працiвника Банку.
Часткою в статутному капiталi ПАТ «ПУМБ» не володiє, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено (обрано): термiн не зазначено. Посади, якi обiймала протягом останнiх
п’яти рокiв:
Начальник управлiння валютного контролю, АТ «ОТП Банк»; Начальник
управлiння валютного контролю, ПАТ «ПУМБ»; Керiвник проектiв та програм Департаменту фiнансового монiторингу Нацiонального банку України.
Згоду на розкриття паспортних даних не надала.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Черненко Сергiй Павлович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
17.01.2017
(дата)

Дорошенко Віталій Віталійович
ПОВІДОМЛЕННЯ
Я, Дорошенко Віталій Віталійович, повідомляю про свій намір придбати
пакет простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «КРІСТАЛІСТ», код за ЄДРПОУ 00222373, що становитиме 10 і більше відсотків про-

стих акцій товариства. Я особисто та мої афілійовані особи, на момент наміру
придбати значний пакет, не володіємо простими іменними акціями ПАТ «КРІСТАЛІСТ». Маю намір особисто придбати не менше ніж 141 568 336 штук простих іменних акцій емітента або 88,54% статутного капіталу. 18.01.2017р.

Приватне акцiонерне товариство «Нептун Солар»

Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне
товариство «Нептун Солар»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
37326260
емітента
3. Місцезнаходження емітента
56520 СЕЛО ТАБОРIВКА
ПЛОЩА ЦЕНТРАЛЬНА, 1
4. Міжміський код, телефон та факс
0512500317 0512500317
емітента
5. Електронна поштова адреса емітента info@neptunsolar.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка neptunsolar.com.ua
додатково використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента
2. Текст повідомлення
Член Наглядової Ради Черевко Михайло Михайлович (представник
компанiї ACTIV Solar GmbH (Austria) (дана особа не надала згоду щодо
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розмiщення її паспортних даних ) звiльнено 16.01.2017 р.(дата вчинення дiї
16.01.2017) у зв'язку з достроковим припинення повноважень члена наглядової ради за власним бажанням згiдно зi ст 57. Закона Украины «Об
акционерных обществах», без рiшення загальних зборiв. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 3 роки 9 мiс.
Рiшення прийнято у зв'язку з задовiльненням виконавчим органом Товариства заяви Черевко М.М. звiльнити його за власним бажанням.
Член Наглядової Ради Лiу Тонг (Liu Tong) ( дана особа не надала згоду
щодо розмiщення її паспортних даних ) обрана 16.01.2017 р. (дата вчинення дiї 16.01.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу —
1рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — вiце-президент.
Рiшення прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв , протокол вiд 16.01.2017 р.
Посадова особа є представником акцiонера СНБМ IНТЕРНЕШНЛ
ЕНЕРЖI ПТЕ. ЛТД. (CNBM INTERNATIONAL ENERGY PTE. LTD)
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
3.2. Найменування посади.
Генеральний директор __________ Чайка Олександр Миколайович
М.П.

№12, 19 січня 2017 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОНЦЕРН СТИРОЛ»

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 «КОНЦЕРН
СТИРОЛ»
2. Код за ЄДРПОУ
05761614
3. Місцезнаходження
84610, Донецька обл., м. Горлівка,
вул. Горлівської дивізії, 10
4. Міжміський код, телефон та факс 06242-78338; 06242-78243
5. Електронна поштова адреса
office@mail.stirol.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://stirol.ostchem.com/ua/
яка додатково використовується емі- invyestoram/osobaia-ynformatsyia
тентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» від 16 січня 2017 року (Протокол № 16/01/2017 від 16 січня 2017 року) відбулися
наступні зміни у складі посадових осіб емітента:
Обрати (переобрати) членом Правління ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
з 17 січня 2017 року Семенченко Ігоря Олександровича. Згода на публікацію паспортних даних не отримана. Підстава: закінчення строку повноважень 16 січня 2017 року. Часткою у статутному капіталі ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» не володіє. Обраний (переобраний) строком на 1 (один)
рік. Протягом останніх 5 років обіймав наступні посади: спеціаліст з
матеріально-технічного забезпечення, директор з матеріально-технічного
постачання. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обрати (переобрати) заступником Голови Правління ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» з 17 лютого 2017 року Пономаренко Віталія Володимировича. Згода на публікацію паспортних даних не отримана. Підстава:
закінчення строку повноважень 16 лютого 2017 року. Часткою у статутному капіталі ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» не володіє. Обраний (переобраний) строком на 1 (один) рік. Протягом останніх 5 років обіймав наступні
посади: технічний директор. Посадова особа непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Правління
С.М. Павлючук
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М. П.
16.01.2017
(дата)

Публiчне акцiонерне товариство
«Страхова компанiя
«Євроiнс Україна»

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
«Страхова компанiя «Євроiнс Україна»
2. Код за ЄДРПОУ: 22868348
3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ , вул. Велика Василькiвська, 102
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2474477 (044)5290894
5. Електронна поштова адреса: euroins@euroins.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: euroins.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
На засiданнi Наглядової ради ПАТ «СК «Євроiнс Україна» (Протокол
№ 112 вiд 16.01.2017р.) прийнято рiшення припинити повноваження виконуючого обов’язки члена правлiння Косенка Євгенiя Григоровича з
16.01.2017р. на пiдставi заяви Косенка Є.Г.
Косенко Євгенiй Григорович, припинено повноваження в.о. члена
правлiння з 16.01.2017р., згоду на розкриття паспортних даних не давав,
часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi
в.о. Члена Правлiння з 02.11.2015р. по 16.01.2017р.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ «СК «Євроiнс Україна» (Протокол
№ 112 вiд 16.01.2017р.), було прийнято рiшення обрати пана Янко Георгiев
Нiколов на посаду Заступника Голови Правлiння, який вiдповiдно до
ст.11.6 Статуту є одночасно членом Правлiння Товариства з 17.01.2017р.
(перший день роботи) по 22.11.2019р.
Янко Георгiев Нiколов призначений на посаду Заступника Голови
Правлiння з 17.01.2016р. по 22.11.2019р. , згоду на розкриття паспортних
даних не давав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%),
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом
останнiх п’яти рокiв перебував на наступних посадах:
Генеральний директор Євроiнс Iншуренс [Euroins Insurance], Скопье,
Республiка Македонiя; Євроiнс Iншуренс Груп [Euroins Insurance Group],
що входить до складу групи ЄВРОХОЛД [EUROHOLD]
Менеджер страхових ринкiв за межами ЄС Євроiнс Iншуренс Груп [Euroins
Insurance Group], що входить до складу групи ЄВРОХОЛД [EUROHOLD].
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
Волков Олександр Васильович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
17.01.2017
(дата)

Публічне акціонерне товариство «Полтаваобленерго»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента — Публічне акціонерне товариство
«Полтаваобленерго»
2. Код за ЄДРПОУ — 00131819
3. Місцезнаходження — 36022 Полтава Старий Поділ, 5
4. Міжміський код, телефон та факс — (0532) 516-359 (0532) 516-259
5. Електронна поштова адреса — kanc01@pl.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації — www.poe.pl.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій
II. Текст повідомлення
У повідомленні ПАТ «Полтаваобленерго» про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, розміщеному в загальнодоступній базі НКЦПФР 10.01.2017, на власній сторінці ПАТ «Полтаваобленерго» в мережі інтернет : www.poe.pl.ua, опублікованому в Бюлетні
«Відомості НКЦПФР» №7 від 12.01.2017, самостійно виявлено факт подання інформації не в повному обсязі, а саме: не була вказана адреса та кількість голосуючих акцій власника акцій емітента — ВЕДЛЕСС ХОЛДІНГ ЛІ-

МІТЕД (WADLESS HOLDINGS LIMITED, Кіпр).
Виправленою (повною) слід вважати наступну інформацію:
Власник акцій емітента ВЕДЛЕСС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (WADLESS
HOLDINGS LIMITED, Кіпр), реєстраційний номер НЕ 118080, місцезнаходження: вул. Джіанну Кранідіоті,10 Найс Дей Хауз, 4-й поверх, кв./офіс 401, NICOSIA,
1065, який мав пакет акцій ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у кількості 22095000
штук, що складало 9,9995% статутного капіталу емітента (в загальній кількості акцій) та 10,0716% у загальній кількості голосуючих акцій, за отриманою
довідкою від депозитарної установи ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» 10.01.2017
року, являється власником акцій у кількості 22124000 штук , що складає
10,012671% статутного капіталу емітента (в загальній кількості акцій). Відсоток
в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій не розкривається у зв’язку із відсутністю інформації від депозитарної установи.
Дані про дату обліку акціонера відсутні.
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
Засіменко Євген Юрійович
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П.
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№12, 19 січня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
«БАНК «СОФIЙСЬКИЙ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості.1.Повне найменування емітента: Публiчне
акцiонерне товариство «БАНК «СОФIЙСЬКИЙ».2.Код за ЄДРПОУ:
38061253. 3.Місцезнаходження: 03151, м.Київ, пр. Повiтрофлотський, 54.
4.Міжміський код, телефон та факс: 0443931300.5.Електронна поштова
адреса: AYurchenko@sf-bank.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.sf-bank.com.ua. 7.Вид особливої інформації: Зміна складу посадових
осіб емітента. II. Текст повідомлення. 1.На пiдставi наказу Уповноваженої
особи ФГВФО на лiквiдацiю ПАТ «БАНК «СОФIЙСЬКИЙ» вiд 13.01.2017
№ 3-к призначено на посаду Головного бухгалтера Барановську Ганну
Станiславiвну з 16.01.2017р. по 28.02.2017р.(з продовженням термiну
строкового договору на перiод лiквiдацiї). Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини вiдсутнi. Часткою в статутному капiталi ПАТ «БАНК «СОФIЙСЬКИЙ»
не володiє. Iншi посади, якi обiймала Барановська Г.С. протягом останнiх

5 рокiв: ПАТ «КБ «Премiум»-Головний бухгалтер,заст.Головного бухгалтера; ПАТ»АПЕКС-БАНК» Радник Голови Правлiння, заст.Головного бухгалтера; ПАТ АБ «Порто-Франко»-Радник Голови Правлiння;ПАТ «АПЕКСБАНК»-Радник Голови Наглядової Ради; ПАТ «Брокбiзнесбанк» заст.дир.
департаменту операцiйної роботи та бух.облiку, директор департаменту
операцiйної роботи та бух.облiку, в.о. головного бухгалтера;ПАТ»АПЕКСБАНК» Головний бухгалтер.2.Вiдповiдно до наказу Уповноваженої особи
ФГВФО на лiквiдацiю вiд 13.01.2017 №4-к,у зв’язку iз прийомом Барановської Г.С. на посаду Головного бухгалтера, припинено повноваження
в.о.Головного бухгалтера з 16.01.2017р.Матвiюк Тетяни Олександрiвнинач.Управлiння бухгалтерського облiку, звiтностi та контролю. Обов'язки
в.о.Головного бухгалтера було покладено з 11.01.2017р.Згоди на розкриття
своїх паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi ПАТ «БАНК
«СОФIЙСЬКИЙ» не володiє. 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: Уповноважена особа ФГВФО на лiквiдацiю ПАТ «БАНК «СОФIЙСЬКИЙ»
Кулiш В.М. 16.01.2017р.

Публiчне акцiонерне товариство «Унiверсал Банк»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство
«Унiверсал Банк»
2. Код за ЄДРПОУ
21133352
3. Місцезнаходження
04114, м.Київ, Автозаводська,
54/19
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 390-54-19 (044) 390-54-19
5. Електронна поштова адреса
ndanylina@universalbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
http://www.universalbank.com.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
16.01.2017 р., за iнiцiативою основоного акцiонера, скликано
позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНIВЕРСАЛ БАНК» (далi — Банк); згiдно рiшення зборiв
вiдбулась змiна складу Спостережної ради Банку, у зв’язку iз цим, з
16.01.2017 р. припинено повноваження наступних членiв Спостережної
ради:
- Голови Спостережної Ради Попенко Сергiя Павловича (згоду на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному
капiталi Банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має; перебував на посадi з 23.12.2016 року.
- Члена Спостережної ради Ястремської Наталi Євгенiвни (згоду на
розкриття паспортних даних не надала), не володiє часткою в статутному
капiталi Банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має; перебувала на посадi з 23.12.2016 року.
- Члена Спостережної Ради Бiлонога Олексiя Вiкторовича (згоду на
розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному
капiталi Банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має; перебував на посадi з 23.12.2016 року.
- Члена Спостережної ради Назаренко Людмили Василiвни (згоду на
розкриття паспортних даних не надала), не володiє часткою в статутному
капiталi Банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має; перебувала на посадi з 23.12.2016 року.
16.01.2017 р. набули повноважень членiв Спостережної ради Банку
наступнi особи:
- Член Спостережної Ради Попенко Сергiй Павлович (згоду на розкриття паспортних даних не надав), є представником акцiонера БАЙЛIКАН
ЛIМIТЕД (BAILICAN LIMITED), не володiє часткою в статутному капiталi
Банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: з 26.09.2013 р. до
теперiшнього часу -ТОВ «ГРУПА ТАС», Голова Ради Директорiв; з
01.03.2011 р. по 25.09.2013 р. — ТОВ «ТАС ГРУП», Голова Ради
Директорiв;
- Член Спостережної ради Ястремська Наталiя Євгенiвна (згоду на
розкриття паспортних даних не надала), є представником акцiонера
БАЙЛIКАН ЛIМIТЕД (BAILICAN LIMITED), не володiє часткою в статутному
капiталi Банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади: з 05.02.2014 р. до
теперiшнього часу -ТОВ «ГРУПА ТАС», Директор з фiнансового контролю
та бюджетування; з 01.10.2013 р. по 05.02.2014 р. — ТОВ «ГРУПА ТАС»,
Директор з управлiння активами у фiнансовому секторi; з 01.03.2011 р. по
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01.10.2013 р. — ТОВ «ТАС ГРУП», Директор з управлiння активами у
фiнансовому секторi.
- Член Спостережної Ради Бiлоног Олексiй Вiкторович (згоду на розкриття паспортних даних не надав), є представником акцiонера БАЙЛIКАН
ЛIМIТЕД (BAILICAN LIMITED), не володiє часткою в статутному капiталi
Банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: з 01.10.2013 по сьогоднiшнiй
день ТОВ «ГРУПА ТАС», Директор з юридичних питань; з 01.03.2011 по
30.09.2013 — ТОВ «ТАС ГРУП», Директор з юридичних питань.
- Член Спостережної ради Назаренко Людмила Василiвна (згоду на
розкриття паспортних даних не надала), є представником акцiонера
БАЙЛIКАН ЛIМIТЕД (BAILICAN LIMITED), не володiє часткою в статутному
капiталi Банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади: ТОВ «ГРУПА ТАС»,
Заступник директора з юридичних питань; АТ «ТАСКОМБАНК», Голова
Спостережної ради; Приватне пiдприємство «СIТIТРЕНД-КРОК», начальник юридичного управлiння; ТОВ «ТАС Груп», Заступник директора з юридичних питань.
- Член Спостережної ради Фесенко Вадим Iванович (згоду на розкриття паспортних даних не надала), є представником акцiонера БАЙЛIКАН
ЛIМIТЕД (BAILICAN LIMITED), не володiє часткою в статутному капiталi
Банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: АТ «ТАСКОМБАНК», директор з правових та адмiнiстративних питань; 2010-2014 р.р., АПУ, керiвник
управлiння, 2014-2015 р.р., ТОВ «СКIБР», директор.
- Незалежний член Спостережної ради Максюта Анатолiй Аркадiйович
(згоду на розкриття паспортних даних не надала), не володiє часткою в
статутному капiталi Банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: Член Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК»; 16.06.15 — 31.12.16, консультант,
вiце-президент концерну NICMAS (за сумiсництвом), 09.10.2014 —
30.09.16– радник громадської органiзацiї Iнститут бюджету i соцiальноекономiчних дослiджень., 03.09.2014 — 08.10.2014, виконуючий обов’язки
Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України, 05.04.2012 — 03.09.2014,
перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України,
08.07.2011 — 05.04.2012, радник Президента України — Керiвник Головного управлiння з питань реформи соцiальної сфери Адмiнiстрацiї Президента України).
- Незалежний член Спостережної ради Никитенко Валентина
Степанiвна (згоду на розкриття паспортних даних не надала), не володiє
часткою в статутному капiталi Банку, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади:
12.01.2016 — по теперiшнiй час, член Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», 31.03.2015 — 11.01.2016 — експерт центру перспективних
дослiджень, аналiзу та стратегiй розвитку пенсiйної сфери Державного
пiдприємства «Iнформацiйний центр персонiфiкованого облiку Пенсiйного
фонду України», 03.04.2007 — 27.02.2015 — Заступник Голови Правлiння
Пенсiйного фонду України.
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
Гороховських Роман Юрiйович
Т.в.о. Голови правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
16.01.2017
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента-Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго»
2. Код за ЄДРПОУ-23399393
3. Місцезнаходження-54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
4. Міжміський код, телефон та факс-(0512) 53-94-80, (0512) 53-91-14
5. Електронна поштова адреса-kanc@energy.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації-www.energy.mk.ua
7. Вид особливої інформації-Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалежно
вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних
дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд
16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди
землi мiж ПАТ «Миколаївобленерго» та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування
ПС 35/10 кВ «Кир’якiвка».
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного
управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015
№ 3121-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго») приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель
сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах
територiї Кир’якiвської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або
комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час
укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України,
щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру
рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної
плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi),
протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалежно
вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд
16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди
землi мiж ПАТ «Миколаївобленерго» та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування
ПС 35/10 кВ «Бройлерна».
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного
управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 22.05.2015
№ 2639-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго») приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель
сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах
територiї Веснянської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської
областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або
комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час
укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України,
щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру
рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної
плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi),
протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалежно
вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних
дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд
16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди
землi мiж ПАТ «Миколаївобленерго» та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування
ПС 35/10 кВ «Урожайна».
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного
управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 13.10.2015
№ 1012-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго») приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель

сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах
територiї Нечаянської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або
комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час
укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України,
щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру
рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної
плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi),
протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалежно
вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд
16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди
землi мiж ПАТ «Миколаївобленерго» та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 45.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного
управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015
№ 3125-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго») приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель
сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах
територiї Кривобалкiвської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або
комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час
укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України,
щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру
рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної
плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi),
протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалежно
вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд
16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди
землi мiж ПАТ «Миколаївобленерго» та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 47.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного
управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015
№ 3117-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго») приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель
сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах
територiї Кривобалкiвської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або
комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час
укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України,
щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру
рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної
плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi),
протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалежно
вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних
дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд
16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди
землi мiж ПАТ «Миколаївобленерго» та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 40.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного
управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015
№ 3113-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго») приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель
сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах
територiї Комсомольської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або
комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призна-
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чення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час
укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України,
щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру
рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної
плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi),
протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалежно
вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних
дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд
16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди
землi мiж ПАТ «Миколаївобленерго» та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 474.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного
управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015
№ 3114-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго») приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель
сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах
територiї Петрiвської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської
областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або
комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час
укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України,
щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру
рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної
плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi),
протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалежно
вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд
16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди
землi мiж ПАТ «Миколаївобленерго» та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 142.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного
управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015
№ 3123-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго») приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель
сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах
територiї Кiровської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської
областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або
комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час
укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України,
щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру
рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної
плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi),
протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалежно
вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних
дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд
16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди
землi мiж ПАТ «Миколаївобленерго» та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 133.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного
управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015
№ 3116-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго») приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель
сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах
територiї Кiровської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської
областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або
комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час
укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України,
щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру
рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної
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плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi),
протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалежно
вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних
дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд
16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди
землi мiж ПАТ «Миколаївобленерго» та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 112.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного
управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015
№ 3120-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго») приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель
сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах
територiї Безводненської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або
комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час
укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України,
щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру
рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної
плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi),
протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалежно
вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних
дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд
16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди
землi мiж ПАТ «Миколаївобленерго» та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 187.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного
управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 31.03.2015
№ 1663-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго») приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель
сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах
територiї Криничанської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або
комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час
укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України,
щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру
рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної
плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi),
протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалежно
вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних
дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд
16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди
землi мiж ПАТ «Миколаївобленерго» та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 140.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного
управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015
№ 3118-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго») приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель
сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах
територiї Кiровської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської
областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або
комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час
укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України,
щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру
рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної
плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi),
протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалежно
вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних
дiлянок.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд
16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди
землi мiж ПАТ «Миколаївобленерго» та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування
ТП 423.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного
управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015
№ 3122-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго») приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель
сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах
територiї Безводненської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або
комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час
укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України,
щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру
рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної
плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi),
протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалежно
вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних
дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд
16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди
землi мiж ПАТ «Миколаївобленерго» та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 36.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного
управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 31.03.2015
№ 1661-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго») приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель
сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах
територiї Петрiвської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської
областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або
комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час
укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України,
щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру
рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної
плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi),
протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалежно
вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних
дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд
16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди
землi мiж ПАТ «Миколаївобленерго» та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування
ТП 114.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного
управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015
№ 3115-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго») приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель
сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах
територiї Безводненської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або
комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час
укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України,
щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру
рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної
плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi),
протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалежно
вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних
дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд
16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди
землi мiж ПАТ «Миколаївобленерго» та Головним управлiнням Держгеока-

дастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування
ТП 256.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного
управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015
№ 3119-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго») приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель
сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах
територiї Кiровської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської
областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або
комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час
укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України,
щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру
рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної
плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi),
протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалежно
вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних
дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд
16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди
землi мiж ПАТ «Миколаївобленерго» та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування
ТП 275.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного
управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015
№ 3112-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго») приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель
сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах
територiї Кривобалкiвської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або
комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час
укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України,
щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру
рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної
плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi),
протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалежно
вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних
дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд
16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди
землi мiж ПАТ «Миколаївобленерго» та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування
ТП 388.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного
управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015
№ 3124-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго») приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель
сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах
територiї Кiровської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської
областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або
комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час
укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України,
щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру
рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної
плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi),
протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
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
О.П. Сивак
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
17.01.2017
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№12, 19 січня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента-ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
2. Код за ЄДРПОУ-00178353
3. Місцезнаходження-51400, Днiпропетровська область, мiсто Павлоград, Соборна, 76
4. Міжміський код, телефон та факс-(0563) 26-85-64 5. Електронна поштова адреса-FlerikTV@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації-www.dtek.com
7. Вид особливої інформації-Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
II. Текст повідомлення
1
16.01.2017
300000
20920328
1.434
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ТОВ «ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛТД».
2
16.01.2017
1207.42
20920328
0.006
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ТОВ «ЮМДЖИ ПРОЕКТ».
3
16.01.2017
503.33
20920328
0.002
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ТОВ «КОРУМ РЕПЕЇР».
4
16.01.2017
917500
20920328
4.386
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ТОВ «ЛЕМТРАНС».
5
16.01.2017
50000
20920328
0.239
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ПрАТ «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБIНАТ».
6
16.01.2017
150000
20920328
0.717
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ТОВ «МЕТIНВЕСТ-СМЦ».
7
16.01.2017
45000
20920328
0.215
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ТОВ «МЕТIНВЕСТ-РЕСУРС».
8
16.01.2017
425666.5
20920328
2.035
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ТОВ «ДТЕК ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ».
9
16.01.2017
18719.4
20920328
0.089
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНI МЕРЕЖI»
10
16.01.2017
215156
20920328
1.028
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ТОВ «ДТЕК СЕРВIС»
11
16.01.2017
15133.7
20920328
0.072
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ТОВ «НАУКОВО-ПРОЕКТНИЙ ЦЕНТР ДТЕК»
12
16.01.2017
1476311.36
20920328
7.057
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ТОВ «ПЕРШОТРАВЕНСЬКИЙ РМЗ».
13
16.01.2017
67232.83
20920328
0.321
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ТДВ «ШАХТА БЕЛОЗЕРСЬКАЯ».
14
16.01.2017
20560.23
20920328
0.098
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
(далi — Товариство) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення
правочину iз заiнтересованiстю з ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ»
15
16.01.2017
33689.4
20920328
0.161
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»

10

16
16.01.2017
512705.14
20920328
2.451
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ТОВ «ЦЗФ «КУРАХIВСЬКА»
17
16.01.2017
2258.78
20920328
0.011
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ТОВ «ДТЕК СХIДЕНЕРГО»
18
16.01.2017
2100
20920328
0.010
116 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО»
19
16.01.2017
1920
20920328
0.009
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО»
20
16.01.2017
1528333.34
20920328
7.305
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ»
21
16.01.2017
1528333.34
20920328
7.305
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ»
22
16.01.2017
1307750
20920328
6.251
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ТОВ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ»
23
16.01.2017
25083.33
20920328
0.120
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ТОВ «ЦЗФ «ПАВЛОГРАДСЬКА»
24
16.01.2017
12166.67
20920328
0.058
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»
25
16.01.2017
416.67
20920328
0.002
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ»
26
16.01.2017
3333.33
20920328
0.016
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»
27
16.01.2017
700000
20920328
3.346
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА» на поставку запчастин, крупновузлових деталей и комплектуючих
28
16.01.2017
1400000
20920328
6.692
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА» на поставку продукцiї
виробничо-технiчного призначення
29
16.01.2017
1025000
20920328
4.900
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА» на ремонт обладнання, його
вузлiв та комплектуючих
30
16.01.2017
548000
20920328
2.619
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ПрАТ «ДТЕК ПЕМ ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ»
31
16.01.2017
430
20920328
0.002
16 сiчня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю з ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО»
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
Воронiн Сергiй Анатолiйович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
18.01.2017
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО
«БАНК АЛЬЯНС»

14360506
04073, м. Київ, пр-т Московський,
буд. 8, корпус 16-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 224-66-70, 426-67-89
5. Електронна поштова адреса
alliancebank@alliancebank.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, alliancebank.org.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
Відповідно до рішення Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» від
16.01.2017 (Протокол №3) та Наказу ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 16.01.2017
№4-к Онищенко Наталія Василівна вступила на посаду Голови Правління ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» та приступила до виконання відповідних
обов’язків 16 січня 2017 року.
Особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: Рішенням
Правління Національного банку України 12 січня 2017 року погоджено
призначення Онищенко Наталії Василівни на посаду Голови Правління
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (лист НБУ вiд 13.01.2017 №24-0006/2561). Рішення про призначення (обрання) Онищенко Наталії Василівни Головою
Правління ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» прийнято Спостережною радою
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» 30.11.2016 (Протокол №117).
Строк, на який призначено особу, не визначений.
Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 (п’яти) років: начальник
Управління міжнародних розрахунків та валютного контролю Департаменту казначейства ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (01.12.2010 — 02.08.2013); Директор департаменту супроводження клієнтів ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ»
(05.08.2013 — 18.03.2016); заступник Голови Правління ПАТ «БАНК
АЛЬЯНС» (21.03.2016 –15.01.2017).
Відповідно до рішення Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» від
16.01.2017 (Протокол №3) та Наказу ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 16.01.2017
№4-к Онищенко Наталія Василівна припинила виконання повноважень
(обов’язків) Заступника Голови Правління ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
Особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: припинення
повноважень відбулось у зв’язку з прийняттям Правлінням Національного банку України 12 січня 2017 року рішення про погодження призначення
Онищенко Наталії Василівни на посаду Голови Правління ПАТ «БАНК
АЛЬЯНС» (лист НБУ вiд 13.01.2017 №24-0006/2561).
Особа перебувала на зазначеній посаді з 21.03.2016 по 15.01.2017.
Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не призначено.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова Правління
Онищенко Н.В.

Повідомлення про загальні збори

Наглядова рада ПАТ «Придніпровське» (код ЄДРПОУ
00855960, місцезнаходження: 74231, Херсонська область, Нововоронцовський р-н, с. Новоолександрiвка, вул. 1-го Травня,1), повідомляє
що чергові загальні збори акціонерів які відбудуться 24 лютого 2017 року
о 9:00 в актовому залі будинку тваринників за адресою: Херсонська область, Нововоронцовський район, село Новоолександрівка, вул. Придніп
ровська,1/4. Реєстрація учасників зборів буде проводитись 24 лютого
2017 року з 7:30 год. до 8:50 год. за місцем проведення зборів. 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 годину за 3 (три) робочих дні до
дня проведення загальних зборів акціонерів, 20.02.2017 року.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії зборів. 2. Встановлення порядку та способу
засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного. 3.Обрання Голови та секретаря чергових зборів Товариства. 4.Затвердження регламенту проведення зборів. 5. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. 6. Основні напрямки діяльності на 2017 рік.
7. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення про затвердження за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 8. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення про затвердження за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
9. Затвердження річного звіту за 2016 рік.10.Затвердження розподілу прибутку. 11. Прийняття попереднього рішення про вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які
можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. 12. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну най
менування Товариства з Публічне акціонерне товариство «ПРИДНІПРОВСЬКЕ» на Приватне акціонерне товариство «ПРИДНІПРОВСЬКЕ».
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення
Статуту в новій редакції, та призначення особи, уповноваженої на підписання
нової редакції Статуту Товариства. 14. Внесення змін до Положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції. Призначення
особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положень Товариства.
Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі
паспорт, а представникам Акціонерів паспорт та доручення засвідчене
згідно вимог законодавства України. Акціонери Товариства чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою:
вул. Першого Травня,1, с. Новоолександрiвка, Нововоронцовський р-н,
Херсонська обл., адміністрація ПАТ, кабінет головного бухгалтера у робочі дні з 08.00 до 12.00 (без перерви). Особою, відповідальною за порядок
ознайомлення акціонерів з документами, є В’юнченко Ганна Михайлівна,
телефон (05533) 3-82-36, (05533) 3-82-35.
Письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного
Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування ) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://pridnieprovske.pat.ua
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн) (період
поперед/ звітн.): Усього активів 23115/27568. Основні засоби(за залишковою
вартiстю) 5620/6741. Запаси 11752/13604. Сумарна дебіторська заборгованість 694/1412 Грошові кошти та їх еквіваленти 2896/3410. Нерозподілений
прибуток 6751/11276. Власний капітал 22529/27054. Статутний капітал
1223/1223. Поточні зобов'язання 586/514. Чистий прибуток (збиток) 62/4525.
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4893200/4893200. Чисельність працівників
на кінець періоду (осіб) 86 /85. Акції протягом звітного року не викупались.

Приватне акцiонерне товариство «Юнiсть»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне
товариство «Юнiсть». 2. Код за ЄДРПОУ: 19031641. 3. Місцезнаходження: вул. Попудренко, 22, м. Київ, 02100. 4. Міжміський код, телефон та
факс: (044) 559-69-80, 559-14-88. 5. Електронна поштова адреса:
junist@atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: 19031641.infosite.
com.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення. Дата прийняття рішення про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинів — 17.01.2017, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Позачергові загальні збори акціонерів. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
Протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, дозволити Директору Товариства укладати та підписувати значні правочини, гранична сукупність вартості яких не перевищує 70 млн.грн., характер правочинів наступний: послуги з

організації гарячого харчуання, послуги їдалень (послуги шкільних
їдалень), споживання електричної та теплової енергії, перевезення вантажів автомобільним транспортом, купівля-продаж цінних
паперів; отримання кредиту; передача майна в іпотеку; надання в
оренду власного чи орендованого майна. Гранична сукупність вартості правочинів — 70000 тис.грн.; вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітност 2824 тис.грн.; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) — 2478,75%; загальна кількість голосуючих акцій — 73116 акцій іменних простих,
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах — 73116 акцій іменних простих, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення — 73116 акцій іменних простих, та
«проти» — 0 акцій іменних простих. III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Директор Кіщак Наталія Іванівна. 18.01.2017

11

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№12, 19 січня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ДЕЗIНФЕКЦIЇ»

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб) емітента / (для опублікування в
офіційному друкованому виданні) / І. Загальні відомості / 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ДЕЗIНФЕКЦIЇ» (далі
за текстом «Емітент») / 2. Код за ЄДРПОУ: 25636704 / 3. Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Нагiрна, буд.6/31, лiт.А / 4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (044) 461-93-73 / 5. Електронна поштова адреса:
unvc@aspectgroup.com.ua / 6. Адреса веб-сайту (сторінки) в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.unvc.com.ua / 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента. ІІ. Текст повідомлення / 16 сiчня 2017 року
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «УНВЦ ПРОБЛЕМ
ДЕЗIНФЕКЦIЇ» (протокол №67), прийнято рiшення: •припинити повноваження Генерального директора Сапельнiкової Ольги Олегiвни (паспорт
СН 246852, вид.: 06.09.1996, Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в

м Києвi), у зв’язку iз угодою сторiн, а саме рiшенням про припинення трудового контракту. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не було. О.О. Сапельнiкова займала посаду
Керiвника - 3 роки, вiдповiдно до контракту. Стаж керiвної роботи
(рокiв):15. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 80;
•обрати Жердєву Свiтлану Володимирiвну (паспорт СН 710772,
вид.: 12.02.1998, Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi) на посаду
Генерального директора термiном на 3 (три) роки, у зв’язку з вакантною
посадою. Протягом останнiх п’яти рокiв новообраний Генеральний директор працювала на посадi Головного бухгалтера ПрАТ «УНВЦ ПРОБЛЕМ
ДЕЗIНФЕКЦIЇ». У новообраної посадової особи непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи (рокiв):15.
Акцiями Емiтента не володiє. 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 С.В. Жердєва / підпис _____ / М.П., 17.01.2017.

Приватне акцiонерне товариство
«Страхова компанiя «Життя та пенсiя»
Повідомлення про виникнення особливої інформації
І. Загальні відомості.
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Життя та пенсiя»
2. Код за ЄДРПОУ: 34531711.
3. Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2062885, (044) 2062884.
5. Електронна пошта (адреса) емітента: a.stepaniuk@pro100.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://lifeandpension.emitents.net.ua/
6. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,
яким належить 10% і більше
ІІ. Текст повідомлення:
Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю АСТРОВЕЙ ЛIМIТЕД,

реєстрацiйний номер НЕ 208131, мiсцезнаходження: Агiас Еленiс, буд. 2,
Стасiнос Билдiнг, оф. 5-й поверх, Нiкосiя, 1060. Розмiр частки акцiонера
в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй: до
змiни 97,921600%%, пiсля змiни 0,00%.
Дочiрнє пiдприємство «Р-Iнтер», код ЄДРПОУ 32306213,
мiсцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Герцена, буд. 10.
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй
кiлькостi голосуючих акцiй: до змiни 0,039200%, пiсля змiни
97,960800%.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
Генеральний Директор Сапацинський Олег Володимирович

Публiчне акцiонерне товариство
«УКРАЇНСЬКА БIРЖА»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
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 використовується
емітентом для розкриття інформації-ux.ua
7. Вид особливої інформації-Відомості про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення
Публiчне акцiонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» (надалi - Товариство) повiдомляє, що 16.01.2017 було отримано вiд Публiчного
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акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» Реєстр
власникiв iменних цiнних паперiв станом на 10.01.2017 (надалi - Реєстр).
Згiдно з Реєстром пакет акцiй Dragon Capital S.R.O.(мiсцезнаходження:
Чехiя, Nove Mesto, Vaclavske namesti, буд. 772/2, Praga 1, 11000; 26694123),
який складав 19,988% в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi
голосуючих акцiй, став бiльше та складає 20,788% в загальнiй кiлькостi
акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Ткаченко Олег Васильович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
17.01.2017
(дата)

№12, 19 січня 2017 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕФЕНСА»
Дирекція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ДЕФЕНСА» (далі — ПАТ «СК «ДЕФЕНСА») повідомляє, що
22 лютого 2017 року о 15:00 за місцезнаходженням ПАТ «СК «ДЕФЕНСА»: 04112, м. Київ, вул. Шамрила, 15-А, кімн. № 2, відбудуться річні
Загальні збори акціонерів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».
Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах —
14:00, час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах — 14:45, початок зборів о 15.00.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 16 лютого 2017р.
Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».
2. Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних
зборів та порядку голосування.
3. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».
4. Розгляд та затвердження звіту Дирекції ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» про
результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.
5. Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2016 рік.
6. Розгляд та затвердження річного звіту та річної фінансової звітності
ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2016 рік.

7. Затвердження розподілу прибутку та покриття збитку ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2016 рік.
8. Розгляд та затвердження звіту фахівця з внутрішнього аудиту (контролю) про результати внутрішнього аудиту (контролю) поточної діяльності
ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2016 рік.
9. Затвердження річного плану роботи та графіку внутрішніх перевірок
ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» фахівцем з внутрішнього аудиту (контролю) на 2017 рік.
10. Надання дозволу (згод) на перегляд строків повернення (згідно поданих заяв) наданих раніше поворотних фінансових допомог.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
www.defensa.com.ua
З матеріалами, які стосуються проведення річних Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» у робочі дні з 10 годин 00 хвилин до 18 години 00 хвилин. Посадова
особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Генеральний директор ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» Струтинська В.Л. Контактні телефони: (044) 221-24-87, 354-24-87, 354-24-86.
Для участі в зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що
посвідчує особу (паспорт або інший документ, що посвідчує особу). Представники акціонерів для участі у зборах повинні мати належним чином
оформлені довіреності.
Генеральний директор
ПАТ «СК «ДЕФЕНСА»
Струтинська В.Л.

Приватне акціонерне товариство «Чижівська паперова фабрика»
Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «Чижівська паперова фабрика» (код
за ЄДРОПОУ: 00278712) повідомляє, що позачергові Загальні Збори акціонерів ПрАТ «Чижівська паперова фабрика» (далі — «Товариство») відбудуться «03» лютого 2017 року, початок о 15.00, за адресою: Україна,
11725, Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Чижівка,
вул. Шевченка, 16.
Порядок денний:
1. Про укладання на протязі 2017 року договору поруки між ПрАТ «Чижівська паперова фабрика» та ПАТ «Укргазбанк» для забезпечення виконання
зобов’язань ПрАТ «Укртара-Воланпак» за кредитними договорами, укладеними між ПрАТ «Укртара-Воланпак» та ПАТ «Укргазбанк» на протязі 2017 року.
2. Про внесення на протязі 2017 року змін та доповнень до договору
поруки, між ПрАТ «Чижівська паперова фабрика» та ПАТ «Укргазбанк»,
укладеного в 2017 році.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства — «31» січня 2017 року.

Реєстрація учасників позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства відбудеться з 14.00 до 14.50 за місцем проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства. Для реєстрації та участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства акціонери повинні мати при
собі: документ, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених осіб —
документ, що посвідчує особу (паспорт), та довіреність, оформлену згідно
з чинним законодавством України.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами з питань порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства за адресою:
11725, Житомирська область, Новоград-Волинський р-н, с. Чижівка,
вул. Шевченка, 16:
- до дати проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства — у робочі дні з 10.00 до 12.00 години;
- у день проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства — за місцем їх проведення.
Телефон для довідок: (04141) 68-467.
Правління ПрАТ «Чижівська паперова фабрика»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

правлiння, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 2,5 роки.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Рiшення про обрання прийнято Наглядовою радою 16.01.2017 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради. Антонов Артем Петрович обраний на посаду Голова правлiння. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: безстроково. Iншi
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ «Свояк»,
директор; ТОВ «Фармiто Україна», директор; БО «Мiжнародний благодiйний
фонд «Громадянська гiднiсть», директор. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi
належать цiй особi: 0 акцiй. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова правлiння 	Антонов Артем Петрович

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «БIЛОЦЕРКIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

2. Код за ЄДРПОУ: 00951729
3. Місцезнаходження:09600, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, 222
4. Міжміський код, телефон та факс: (04563) 5-13-20 (04563) 5-13-20
5. Електронна поштова адреса: myur@spp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: bcelevator.zvitat.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою
16.01.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на
пiдставi рiшення Наглядової ради за власним бажанням посадової особи.
Посадова особа Пiщулiн Михайло Юрiйович, який займав посаду Голова
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне
товариство «ПРОСТО-страхування».

2. Код за ЄДРПОУ: 24745673.
3. Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2062885, (044) 2062884.
5. Електронна пошта (адреса) емітента: a.stepaniuk@pro100.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.pro100.ua/ua/pro-kompaniyu/
zvitnist/zvitnist-emitenta

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким
належить 10% і більше
ІІ. Текст повідомлення:
Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю АСТРОВЕЙ ЛIМIТЕД,
реєстрацiйний номер НЕ 208131, мiсцезнаходження: Агiас Еленiс, буд. 2,
Стасiнос Билдiнг, оф. 5-й поверх, Нiкосiя, 1060. Розмiр частки акцiонера в
загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй: до змiни
99,999761%, пiсля змiни 0,00%.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова Правління
Крашенінніков Ігор Володимирович.
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№12, 19 січня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство
«Херсонська теплоелектроцентраль»

2. Код за ЄДРПОУ: 00131771
3. Місцезнаходження: 73000 м. Херсон Бериславське шосе, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0552) 35 24 56 (0552) 35 24 42
5. Електронна поштова адреса: olya@tec.ks.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: tec.kherson.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Зміни відбулися згідно Протоколу засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» від
17.01.2017 року.
Посадова особа — Голова правління ПАТ «Херсонська ТЕЦ» — Педченко Богдан Антонович (Паспорт: серія НЕ номер 747565, виданий Соснівським РВУМВС України в Черкаській області 21.04.2015 р.). Звільнено з посади з 17.01.2017 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у 0,002572%.
Акціями товариства володіє у 0,002572%. Звільнено в зв’язку із затвердженням нового персонального складу виконавчого органу ПАТ «Херсонська
ТЕЦ». Особа на даній посаді перебувала з 31.08.2012 р.
Зміни відбулися згідно Протоколу засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» від
17.01.2017 року.
Посадова особа — Член правління ПАТ «Херсонська ТЕЦ» — Перший заступник Голови правління — Цицик Ігор Іванович (Паспорт МО номер 578981,
виданий 27.08.1998р. Суворовським РВ УМВС України в Херсонській обл.).
Звільнено з посади члена правління з 17.01.2017 року. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у 0,002572%. Акціями товариства володіє у 0,002572%. Звільнено в зв’язку із затвердженням нового персонального складу виконавчого органу ПАТ «Херсонська ТЕЦ». Особа на даній посаді перебувала з 14.10.2013 р.
Зміни відбулися згідно Протоколу засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» від
17.01.2017 року.
Посадова особа — Член правління ПАТ «Херсонська ТЕЦ» — Красуля Ніна
Сергіївна (Паспорт ВС номер 083252, виданий 22.12.1999 р. Великоновосілківським РВ УМВС України в Донецькій обл.). Звільнено з посади члена правління
з 17.01.2017 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у 0,002572%. Акціями товариства володіє у 0,002572%. Акціями товариства володіє у 0,0026%. Звільнено в зв’язку із затвердженням нового персонального складу виконавчого органу
ПАТ «Херсонська ТЕЦ». Особа на даній посаді перебувала з 14.10.2013р. На
посаду замість звільненої особи нікого не призначено. Посада вакантна.
Зміни відбулися згідно Протоколу засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» від
17.01.2017 року.
Посадова особа — Член правління ПАТ «Херсонська ТЕЦ» — Заступник Голови правління із загальних питань — Рубан Юрій Віталійович (Паспорт: НЕ номер 152585, виданий 05.06.2002 року Придніпровським РВ
УМВС України в Черкаській обл.). Звільнено з посади члена правління з
17.01.2017 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у 0,002572%. Акціями товариства володіє у 0,002572%. Звільнено в зв’язку із затвердженням
нового персонального складу виконавчого органу ПАТ «Херсонська ТЕЦ».
Особа на даній посаді перебувала з 14.10.2013р.
Зміни відбулися згідно Протоколу засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» від
17.01.2017 року.
Посадова особа — Член правління — заступник Голови правління з безпеки Чебаков Олександр Михайлович (Паспорт ВА №448748 виданий
15.07.1996р. Краматорським МВ УМВС України в Донецькій обл.). Звільнено з посади члена правління з 17.01.2017 року. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Не володіє часткою у статутному
капіталі емітента. Акціями товариства не володіє. Звільнено в зв’язку із затвердженням нового персонального складу виконавчого органу ПАТ «Херсонська ТЕЦ». Особа на даній посаді перебувала з 14.10.2013 р.
Зміни відбулися згідно Протоколу засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» від
17.01.2017 року.
Посадова особа — Член правління — заступник Голови правління із збуту
теплової енергії та енергонагляду Кондаков Олексій Володимирович (Паспорт
НЕ № 679311 виданий 15.11.2012р. Придніпровським РВ у м. Черкаси УДМС
України в Черкаській обл.). Звільнено з посади члена правління з 17.01.2017
року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Акціями товариства не володіє.
Звільнено в зв’язку із затвердженням нового персонального складу виконавчого
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органу ПАТ «Херсонська ТЕЦ». Особа на даній посаді перебувала з 14.10.2013 р.
На посаду замість звільненої особи нікого не призначено. Посада вакантна.
Зміни відбулися згідно Протоколу засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» від
17.01.2017 року.
Посадова особа — Член правління — заступник Голови правління з юридичного забезпечення та кадрової політики Польща Наталія Юріївна (Паспорт
МР № 027222 виданий 16.01.2003 р. Дніпровським ВМ ХМВ УМВС України в
Херсонській обл.). Звільнено з посади члена правління з 17.01.2017 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Акціями товариства не володіє. Звільнено
в зв’язку із затвердженням нового персонального складу виконавчого органу
ПАТ «Херсонська ТЕЦ». Особа на даній посаді перебувала з 14.10.2013р.
Зміни відбулися згідно Протоколу засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» від
17.01.2017 року.
Посадова особа — Генеральний директор ПАТ «Херсонська ТЕЦ» —
Педченко Богдан Антонович (Паспорт: серія НЕ номер 747565, виданий Соснівським РВУМВС України в Черкаській області 21.04.2015 р.). Призначено
на посаду Генерального директора з 17.01.2017 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у 0,002572%. Акціями товариства володіє у 0,002572%.
Попереднє місце роботи: м. Черкаси ТОВ «Територіальна генеруюча компанія №1» — заступник директора.; Голова правління ПАТ «Херсонська ТЕЦ».
Призначено строком на один рік згідно контракту № 724 від 17.01.2017 р.
Зміни відбулися згідно Протоколу засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» від
17.01.2017 року.
Посадова особа — Директор (член дирекції) ПАТ «ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ» —
Директор технічний — Цицик Ігор Іванович (Паспорт МО номер 578981, виданий
27.08.1998р. Суворовським РВ УМВС України в Херсонській обл.). Призначено
на посаду директора (члена дирекції) з 17.01.2017 року. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою у статутному капіталі
емітента у 0,002572%. Акціями товариства володіє у 0,002572%. Попереднє місце роботи 1-й заступник Голови правління — головний інженер ПАТ «ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ». Призначено строком: впродовж строку повноважень обраного Директора (члена дирекції Товариства) згідно контракту №25 від 17.01.2017 р.
Зміни відбулися згідно Протоколу засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» від
17.01.2017 року.
Посадова особа — Член правління ПАТ «Херсонська ТЕЦ» — Директор із
загальних питань — Рубан Юрій Віталійович (Паспорт: НЕ номер 152585, виданий 05.06.2002 року Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл.).
Звільнено з посади члена правління з 17.01.2017 року. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у 0,002572%. Акціями товариства володіє у 0,002572%. Призначено
на посаду директора (члена дирекції) з 17.01.2017 року. Попереднє місце роботи: В.о. заступника Голови правління з загальних питань ПАТ «ХЕРСОНСЬКА
ТЕЦ»; Заступник Голови правління із загальних питань ПАТ «ХЕРСОНСЬКА
ТЕЦ». Призначено строком: впродовж строку повноважень обраного Директора (члена дирекції Товариства) згідно контракту № 26 від 17.01.2017 р.
Зміни відбулися згідно Протоколу засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» від
17.01.2017 року.
Посадова особа — Директор (член дирекції) — Директор із безпеки та
режиму Чебаков Олександр Михайлович (Паспорт ВА № 448748 виданий
15.07.1996 р. Краматорським МВ УМВС України в Донецькій обл.). Призначено на посаду директора(члена дирекції) з 17.01.2017 року. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не володіє часткою у
статутному капіталі емітента. Акціями товариства не володіє. Попереднє
місце роботи — В.о. начальника служби безпеки ПАТ «ХЕРСОНСЬКА
ТЕЦ»; заступник Голови правління з безпеки ПАТ «ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ».
Призначено строком: впродовж строку повноважень обраного Директора
(члена дирекції Товариства) згідно контракту № 28 від 17.01.2017 р.
Зміни відбулися згідно Протоколу засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» від
17.01.2017 року.
Посадова особа — Директор (член дирекції) — Директор із правових питань Польща Наталія Юріївна (Паспорт МР № 027222 виданий 16.01.2003 р.
Дніпровським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській обл.). Звільнено з посади члена правління з 17.01.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Акціями товариства не володіє. Попереднє місце роботи — начальник юридичного відділу ПАТ «ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ»; заступник Голови правління з
юридичного забезпечення та кадрової політики ПАТ «ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ».
Призначено строком: впродовж строку повноважень обраного Директора
( члена дирекції Товариства) згідно контракту № 27 від 17.01.2017 р.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством. Голова правління Педченко Богдан Антонович

№12, 19 січня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації

ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "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/korporativnye-dokumenty/
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання згоди
на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів

Співвідношення
Ринкова
ринкової вартості
Вартість активів
вартість
майна або послуг, що є
емітента за
Дата
майна або
предметом правочину,
даними останньої
N з/п прийняття послуг, що є
до вартості активів
річної фінансової
рішення предметом
емітента за даними
звітності (тис.
правочину
останньої річної
грн)
(тис. грн)
фінансової звітності (у
відсотках)
1 17.01.2017 515 368,6
3534965
14,57917
Зміст інформації: Наглядовою радою ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» 17.01.2017
було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного
правочину (Протокол засідання Наглядової ради від 17.01.2017).
Предметом правочину є купівля товару (природного газу). Ринкова
вартість майна, що є предметом правочину складає 515 368,6 тис. грн.
(орієнтовно). Вартість активів ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» за даними останньої
річної фінансової звітності складає 3 534 965 тис. грн. Співвідношення
ринкової вартості майна, що є предметом правочину до вартості активів
ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» за даними останньої річної фінансової звітності
складає 14,57917 %. Згідно з п.10.3.28 діючої редакції Статуту ПрАТ
«ЄВРАЗ ДМЗ», прийняття рішення про вчинення значних правочинів,
якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить
від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства, віднесено до компетенції Наглядової
ради Товариства.
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.
17.01.2017 р.

Повідомлення
До уваги кредиторів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СК Б.Т.С.»

(код ЄДРПОУ 19016357)
23.12.2016 року загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СК Б.Т.С.» прийняте рішення про реорганізацію (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СК
Б.Т.С.» у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СК
Б.Т.С.» Порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог наступний:
кредитор, вимоги якого не забезпечені договорами застави чи поруки,
протягом 20 днів після надіслання йому цього повідомлення про припинення шляхом перетворення може звернутися з письмовою вимогою про
здійснення на вибір ПрАТ «СК Б.Т.С.» однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та
відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між
ПрАТ «СК Б.Т.С.» та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у
строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою,
вважається, що він не вимагає від ПрАТ «СК Б.Т.С.» вчинення додаткових
дій щодо зобов'язань перед ним. Письмові вимоги приймаються за адресою: м. Київ, вул. Радистів, 73, каб. № 3.
Комісія з припинення (реорганізації) ПрАТ «СК Б.Т.С.»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АГРОДАР-РІВНЕ"

Рівненська обл., Рівненський р-н, с.Нова Любомирка, вул. Промислова, 6, повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів 20 лютого
2017 р. о 10 -00 год.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності
за 2016 р.
4. Затвердження річної фінансової звітності
5. Про порядок розподілу прибутку або покриття збитків.
6. Провнесення змін та доповнень до іпотечного договору від
29.12.2015, зареєстрованого в реєстрі за №1306 та внесення змін та доповнень до договору поруки № Т 11.03.2014 І 2891 від 04.05.2016 ПрАТ
"Агродар-Рівне" за зобов'язаннями ПП "Мінераліз" перед АТ "ТАСКОМБАНК".
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що
вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати
прийняття рішення про їх вчинення та надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш
як одного року з дати прийняття рішення про їх вчинення.
Місце проведення загальних зборів: Рівненська обл., Рівненський рн, с. Нова Любомирка, вул. Промислова, 6, каб. № 1.
Реестрація учасників зборів: 20 лютого 2017 року з 9-00 до 9-45 год.
за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на 14
лютого 2017 року. При реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує
особу, представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до
чинного законодавства.
Відкриття зборів: 20 лютого 2017 року о 10-00 годині.
Адреса веб-сайту: www.rivneoblab.pat.ua
Ознайомлення з матеріалами зборів - особисто в бухгалтерії підприємства (каб. № 2) щоденно з 9-00 до 10-00 год. В день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення - Стрелець Людмила Олександрівна. Телефон для довідок:
(0362) 64-98-93
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн.)
Період
Найменування показника
Звітний Попередній
2016 р.
2015 р.
Усього активів
819
1056,6
Основні засоби
781,7
906
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
9,8
59,2
Сумарна дебіторська заборгованість
25,5
90
Грошові кошти та їх еквіваленти
1,2
1,4
Нерозподілений прибуток
-854,3
-666,9
Власний капітал
610,1
797,5
Статутний капітал
9
9
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
208,9
259,1
Чистий прибуток (збиток)
-187,4
-320,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)
905054
905054
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
2
3

ПАТ «ЛЬВІВОРГРЕС»

Наглядова рада ПАТ «ЛЬВІВОРГРЕС» пропонує зацікавленим акціонерам ПАТ «ЛЬВІВОРГРЕС» взяти участь в наданні поворотної фінансової допомоги підприємству.
За детальною інформацією звертатися у виконавчий орган за адресою:
79011, м.Львів, вул. Тютюнників, 55.
Наглядова рада ПАТ «ЛЬВІВОРГРЕС»

ПАТ «ЕК «Севастопольенерго»

ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» (код ЄДРПОУ 05471081), емітент
облігацій, повідомляє, що згідно з інформацією про випуск облігацій,
зареєстрованою в ДКЦПФР 21 лютого 2008р. (реєстраційне свідоцтво №190/2/08), емітентом прийнято рішення про встановлення розміру процентної ставки за облігаціями власної емісії серії «В» з з
тридцять сьомого по тридцять дев’ятий на рівні 14 % річних.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ"
1. Повне найменування емітента:

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення. Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПIТАЛ" (надалi - Банк) 17.01.2017 прийняте рiшення про надання згоди
на вчинення значного правочину, а саме на участь Банку в проведеннi
операцiї з розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт/ 17 тендерi 17.01.2017 на суму 26 000 тис. грн. Ринкова
вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 26 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 219 278 тис.
грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 11,86%.
ІІІ. Підпис. 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 2. Найменування посади Голова
Правління Петренко Олександр Федорович 18.01.2017 р.

ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22048622), емітент облігацій, повідомляє, що згідно з проспектом емісії облігацій та
змінами до проспекту емісії облігацій (свідоцтво про реєстрацію випуску №189-1/2/08, дата реєстрації 21.02.2008р.), емітентом прийнято рішення про встановлення розміру відсоткової ставки за облігаціями серії В по тридцять сьомому — тридцять дев’ятому періоду на
рівні 16% річних.

Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIО

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
емітента
3. Місцезнаходження емітента

НЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРИОЗЕРНЕ 2»

36837365

68300 м.Кiлiя вулиця Ленiна,
будинок 56
0484342588 0484342588

4. Міжміський код, телефон та факс
емітента
5. Електронна поштова адреса емітента info@priozerne.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка priozerne.com.ua
додатково використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Член Наглядової Ради Юнчжi Чень (Yongzhi Chen)( дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) обран 17.01.2017 р.
(дата вчинення дiї 17.01.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу — 1рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв —
менеджер, помiчник директора. Рiшення прийнято позачерговими
Загальними зборами акцiонерiв , протокол вiд 17.01.2017 р. Посадова
особа є представником акцiонера СНБМ IНТЕРНЕШНЛ ЕНЕРЖI ПТЕ.
ЛТД. (CNBM INTERNATIONAL ENERGY PTE. LTD)
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади.
Генеральний директор __________ Маргаза Андрiй Миколайович
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“Бетонмаш”

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Бетонмаш"
2. Код за ЄДРПОУ: 00240052
3. Місцезнаходження: 84105 м.Слов`янськ, Донецька обл. вул.Солодi
лова, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0626 63-55-15 06262 3-83-71
5. Електронна поштова адреса: urist@betonmash.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://betonmash.com/download?language=uk
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
17.01.2017 року Наглядова рада приватного акціонерного товариства
«БЕТОНМАШ» прийняла рішення (Протокол № 60) про надання згоди на
вчинення Товариством значних правочинів (далі — правочини):
1.Предметом правочину є постачання Товариством обладнання згiдно
проекту договору № 20/2017/175-277/14-11314 вiд 20.01.2017 р., зi
специфiкацiєю № 1 на суму 7 464 000,00 грн.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає 7 464 000,00 грн. Вартiсть
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає
65 700 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 11,36 %.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину
не передбаченi законодавством, вiдповiдно до статуту ПрАТ «Бетонмаш»,
вiдсутнi.
2.Предметом правочину є постачання Товариству металлопродукцiї
згiдно проекту договору № 7/17/ Пр-М/15/11310 Пр-М вiд 10.01.2017 р., на
суму 9 000 000,00 грн.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає 9 000 000,00 грн. Вартiсть
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає
65 700 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 13,70 %.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину
не передбаченi законодавством, вiдповiдно до статуту ПрАТ «Бетонмаш»,
вiдсутнi.
3. Предметом правочину є постачання Товариством обладнання на
суму 4 291 320,00 грн. згiдно проекту додатку № 3(викладеного в новiй
редакцiї) до договору № 218/14-11045 вiд 07.10.2016 р., та збiльшення
суми договору до 12 433 320,00 грн.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає 12 433 320,00 грн. Вартiсть
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає
65 700 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 18,92 %.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину
не передбаченi законодавством, вiдповiдно до статуту ПрАТ «Бетонмаш»,
вiдсутнi.
4. Предметом правочину є постачання Товариством обладнання на суму
825 000,00 грн. згiдно проекту додатку № 4 до договору № 218/14-11045 вiд
07.10.2016 р., та збiльшення суми договору до 13 258 320,00 грн.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає 13 258 320,00 грн. Вартiсть
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає
65 700 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 20,18 %.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину
не передбаченi законодавством, вiдповiдно до статуту ПрАТ «Бетонмаш»,
вiдсутнi.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Флерко Максим Миколайович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2017.01.18
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВЕКТОР БАНК». 2. Код за ЄДРПОУ: 39037656.

3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Тарасiвська, 9. 4. Міжміський код,
телефон та факс: 044 235-09-09. 5. Електронна поштова адреса
bank@vectorbank.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.vectorbank.
com.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.
II. Текст повідомлення

Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО «ЗАВОД
«ЕЛЕКТРОДВИГУН»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14309014
емітента
3. Місцезнаходження емітента
85300 Красноармiйськ
Днiпропетровська, 130
4. Міжміський код, телефон та факс (06239)2-11-73, (050)-260-97-74
емітента
(06239)2-11-74
5. Електронна поштова адреса
zhila@nord.ua
емітента
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- WWW.nord.ua/press/electrodvig
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну власникiв акцiй,
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв
голосуючих акцiй
2. Текст повідомлення
Дата зміни 17.01.2017 р. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Вiдповiдно до Рiшення акцiонера №01-2017 вiд 16.01.2017 року припинено повноваження Члена Спостережної ради — Голови Спостережної
ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Перкаля Андрiя Давидовича за угодою сторiн з
17.01.2017 року на пiдставi заяви вiд 16.01.2017 року. Перкаль А.Д. на
посадi перебував з 28.11.2016 року. Володiє часткою в статутному капiталi
ПАТ «ВЕКТОР БАНК» 100%, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надавав.
Замiсть Перкаля А.Д. на посаду нiкого не призначено (не обрано).
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством. 2. Найменування посади В.о. Голови Правління Фесенко О.В. 17.01.2017
згідно з інформаційною довідкою отриманою від Національного депозитария України 17.01.2017 року вих. № 124329 ід. Частка акціонера ПАТ «НОРД»,
Код за ЄДРПОУ 13533086, місцезнаходження 84322, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117. У загальній кількості акцій змінилася з 49022190
штук, що складає 90.990% до 0 штук, що складає 0.000%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 90.990% до 0.000%.
Дата зміни 17.01.2017 р. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює
облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером згідно з
інформаційною довідкою отриманою від Національного депозитария України
17.01.2017 року вих. № 124329 ід. Частка акціонера ПРАТ «ТОРГОВИЙ
АЛЬЯНС», Код за ЄДРПОУ 32289675, місцезнаходження 01032, м. Київ,
вул. Саксаганського, 107/47 Б. У загальній кількості акцій змінилася з 0 штук,
що складає 0.000% до 43328299 штук, що складає 80.420%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 0.000% до 80.420%.
Дата зміни 17.01.2017 р. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює
облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером згідно з
інформаційною довідкою отриманою від Національного депозитария України
17.01.2017 року вих. № 124329 ід. Частка акціонера ТОВ «ПОЛЯРНИЙ РЕЄСТР», Код за ЄДРПОУ 24823338, місцезнаходження 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 107/47 Б. У загальній кількості акцій змінилася з 68347 штук, що
складає 0.127% до 5762238 штук, що складає 10.695%, у тому числі частка у
загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 0.127% до 10.695%.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ____________ Кiтченко Геннадiй Олександрович
М.П.

НОВИНИ
Верховна Рада прийняла у першому
читанні законопроекти №2302а-д і №4470

17 січня Верховна Рада України прийняла у першому
читанні два важливі законопроекти, які стосуються реформи корпоративного законодавства України.
За законопроект №2302а-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня
корпоративного управління в акціонерних товариствах»
(щодо механізмів squeeze-out та sell-out) проголосувало
«за» 256 народних депутатів.
Законопроект дозволить акціонерним товариства скоротити витрати, пов‘язані з виконання вимог щодо публічності, зменшити об‘єм звітності, послабити регуляцію,
отримати більше можливостей захиститись від рейдерства та знизити загрози корпоративного шантажу. Міноритарні акціонери завдяки законопроекту отримають
можливість без додаткових витрат на листування з товариством та відкриття рахунку в цінних паперах, скористатися процедурою sell-out та отримати за свої цінні папери
ринкову ціну і вийти зі складу акціонерів товариства.
Адже в Україні налічується більше 5 тисяч акціонерних товариств, більшість з яких мають бажання перетворитись в приватні товариства. Багато з них не можуть
зробити це, оскільки не можуть провести викуп акцій у
міноритарних акціонерів, оскільки ця процедура в чинному законодавстві недостатньо врегульована.

Законопроект №4470 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо корпоративних договорів» був підтриманий 264 народними обранцями. Проект
закону закладає умови для укладення корпоративних
договорів між учасниками акціонерних товариств чи товариств з обмеженою відповідальністю.
Документ врегулює законодавче поле відносин емітента та інвестора, удосконалить механізми корпоративного управління, надасть гнучкість в структуризації правовідносин емітента та інвестора, сприятиме більш
безпечному залученню інвестицій, тощо. Кожен інвестор
матиме гарантію в будь-який момент вийти з бізнесу, забрати свою інвестицію та прибуток на неї.
Робоча група, створена на базі Комітету НКЦПФР з питань корпоративного управління та розвитку інструментів фондового ринку, вже 18 січня збереться для доопрацювання зазначених законопроектів.

Рынок акций Украины во вторник
возобновил рост

Фондовый рынок Украины завершил торги во вторник
ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 3,36% — до 848,75 пункта, индекс ПФТС — на 0,42%, до 268,05 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,1 млн грн и почти весь
был сгенерирован сделками с акциями.
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Торговый оборот на ПФТС составил 498,6 млн грн, в
том числе акциями — 0,3 млн грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой
зоне». В авангарде роста были бумаги «Укрнафты»
(+6,6%), «Мотор Сичи» (+3,54%) и Райффайзен Банка
Аваль (+2,88%).
На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго»
(+0,19%) и «Мотор Сичи» (+1,35%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во
вторник повысился на 2,36% — до 622,5 пункта при торговом обороте 8,4 млн злотых (56,7 млн грн).
Среди индексных акций больше всех дорожали бумаги «Милкиленда» (+15,81%), «Агротона» (+15,56%) и
KSG Agro (+10%).
В «красной зоне» завершили торги акции «Кернела»
(-1,07%) и «Овостара» (-0,59%).

Инфляция в Германии
в декабре стала рекордной с 2013 года

Потребительские цены в Германии, рассчитанные по
стандартам Европейского союза, увеличились в декабре
2016 года на 1,7% в годовом выражении, рекордными
темпами с 2013 года, свидетельствуют окончательные
данные Федерального статистического управления страны (Destatis).
Потребительские цены, рассчитанные по национальным стандартам, по сравнению с декабрем предыдущего года выросли также на 1,7%.
По сравнению с ноябрем цены выросли на 1% в европейской системе подсчета и повысились на 0,7% по германским стандартам.
Все четыре показателя совпали как с консенсуспрогнозом аналитиков, так и с предварительными данными.
Цены на напитки и продукты питания в декабре выросли на 0,7% по сравнению с ноябрем, алкоголь и табачные изделия подешевели на 0,1%, одежда — на
2,3%. Стоимость транспортных услуг увеличилась на
1%, бензин вырос в цене на 3,6%.
По предварительным данным, в еврозоне в целом инфляция в декабре составила 1,1% в годовом выражении, что также стало рекордом с 2013 года. Окончательные данные о росте потребительских цен в валютном
блоке будут обнародованы в среду в 13:00 мск.

Инфляция в еврозоне в декабре
ускорилась до максимума
с сентября 2013 года

Потребительские цены в еврозоне в декабре 2016 года
выросли на 1,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления
Европейского союза (Eurostat).
Таким образом, инфляция резко усилилась по сравнению с 0,6% в ноябре и оказалась максимальной с сентября 2013 года.
По сравнению с предыдущим месяцем цены в декабре повысились на 0,5%.
Динамика показателей совпала с ожиданиями рынка.
Инфляция без учета таких волатильных факторов, как
цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь
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(индекс CPI Core, который отслеживает Европейский
центральный банк), ускорилась в декабре до 0,9% в годовом выражении с 0,8% месяцем ранее. Декабрьский
рост индекса CPI Core является максимальным за пять
месяцев.
Усиление темпов инфляции в еврозоне отражает, в
первую очередь, рост стоимости энергоносителей вслед
за подъемом цен на нефть: Brent подорожала в прошлом
месяце на 12,6%.
Цены энергоносителей в регионе в декабре подскочили на 2,6% после снижения на 1,1% в ноябре, свидетельствуют окончательные данные. Ранее сообщалось
о декабрьском подъеме на 2,5%.
Стоимость продуктов питания, алкогольных и табачных изделий увеличилась на 1,2% (0,7% месяцем ранее), услуги подорожали на 1,3% (1,1% в ноябре).
Потребительские цены в Германии, рассчитанные по
стандартам Европейского союза, в декабре взлетели на
1,7% в годовом выражении, что стало самым значительным повышением с июля 2013 года. В Испании инфляция в прошлом месяце ускорилась до 1,4% с 0,5%, во
Франции — до 0,8% с 0,7%, в Италии — до 0,5% с 0,1%.
Вместе с тем в Ирландии сохраняется дефляция —
потребительские цены снизились в декабре на 0,2% в
годовом выражении.
Ускорение инфляции в еврозоне позволяет предположить, что в Европейском центральном банке (ЕЦБ) начнется обсуждение того, насколько адекватным является
сохранение нынешних объемов количественного смягчения (QE).
В декабре 2016 года ЕЦБ сообщил о продлении программы QE, по крайней мере, до конца 2017 года при
сокращении ежемесячных темпов выкупа бумаг с апреля текущего года до 60 млрд евро с 80 млрд евро.
Следующее заседание ЕЦБ состоится 19 января.

Австралия разместила гособлигации
на рекордную сумму в $7 млрд

Австралия в среду провела рекордное в своей истории размещение гособлигаций на сумму 9,3 млрд австралийских долларов ($7 млрд), сообщает издание The
Australian.
Доходность бондов с погашением в 2021 году составила 2,24%. Размещением занимались банки ANZ,
Citigroup Inc., UBS Group AG и Westpac Banking Corp.
Кроме того, в среду правительство Австралии выкупило облигации с погашением в июле 2017 года на сумму
655 млн австралийских долларов и бонды с погашением
в январе 2018 года на 2,4 млрд долларов.

Доллар восстанавливается в среду после
падения к евро и иене на заявлениях
руководителей ФРС

Доллар в ходе торгов в среду дорожает в парах с евро
и иеной, поскольку заявления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) о перспективах повышения процентных ставок оказали американской нацвалюте необходимую поддержку после слов избранного
президента США Дональда Трампа о том, что доллар
уже «слишком силен».
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Кроме того, внимание участников рынка переключилось на данные об инфляции США, которые будут опубликованы позднее в среду, и выступление главы ФРС
Джанет Йеллен в ночь на четверг.
Евро к 8:55 мск 18 января стоил $1,0682 по сравнению
с $1,0713 на закрытие североамериканского рынка во
вторник.
Курс доллара к иене составил 113,33 иены против
112,62 иены/$1 по итогам предыдущей сессии, таким образом доллар прервал продолжавшееся семь сессий падение. Евро в паре с японской нацвалютой также дорожает — 121,06 иены против 120,65.
Налогово-бюджетные меры стимулирования в США
могут ускорить как повышение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), так и ее действия,
направленные на сокращение беспрецедентного объема активов на балансе ($4,5 трлн), заявили в ночь на
среду член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард и председатель Федерального резервного банка
(ФРБ) Сан-Франциско Джон Уильямс.
Как ожидается, инфляция в США в 2016 году была
максимальной с 2014 года — 2,1% — благодаря росту
цен на нефть, арендной платы и расходов на медицину.

Волатильность фунта вдохнула новую
жизнь в операции carry trade с валютами
emerging markets

Резкое ослабление фунта стерлингов в прошлом году
побуждает инвесторов активно использовать его в качестве базисной валюты для финансирования длинных
позиций в валютах развивающихся стран.
Как сообщает агентство Bloomberg, инвесторы, в прошлом году получившие более 20% прибыли, заимствуя в
долларах на покупку бразильского реала, российского
рубля и южноафриканского рэнда, рассчитывают, что
стратегия carry trade еще не исчерпала свой потенциал.
Однако теперь вместо доллара они используют фунт.
Аналитики Citigroup Inc. в понедельник назвали открытие «шортов» по фунту против рубля торговой идеей недели.
Стратегия кэрри-трейд, в рамках которой инвесторы
привлекают средства взаймы в странах с низкими процентными ставками, чтобы инвестировать их в более высокодоходные активы, отчасти утратила свою привлекательность в конце прошлого года, когда рост стоимости
заимствований в США оказал поддержку доллару, а победа Дональда Трампа на выборах снизила аппетит к риску.
В 2017 году из-за волатильности фунта, вызванной
планами Великобритании покинуть единый европейский
рынок (Brexit), вложения в активы развивающихся стран
вновь кажутся инвесторам сравнительно надежными.
«Фунт сейчас так же волатилен, как любая валюта
развивающихся стран, — сказал лондонский инвестиционный менеджер Seven Investment Management Бен Кумар. Seven Investment управляет активами примерно на
10 млрд фунтов ($12 млрд ) и увеличивает вложения в
облигации развивающихся стран в нацвалютах. — Этот
валютный риск брать на себя гораздо легче, чем в парах
по валютам emerging markets против доллара».
Британская нацвалюта энергично реагирует на любые
новости о планах британского правительства относи-

тельно Brexit: фунт подешевел более чем на 1% к доллару в понедельник, затем подскочил на 3,1% во вторник, а
в среду снова опустился на 0,9%.

Нефть дорожает в ожидании данных
о товарных запасах в США, Brent держится
у $55,6

Цены на нефть сдержанно растут в ходе торгов в среду, ослабление доллара и ожидания данных о коммерческих запасах углеводородов в США компенсируют прогнозы увеличения нефтедобычи в России и США ближе
к концу 2017 года.
Кроме того, рост цен на нефть поддерживают прогнозы существенного снижения добычи в Китае и других
странах Азии, сообщает CNBC.
Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 мск повысилась на
$0,15 (0,27%) — до $55,62 за баррель. К закрытию рынка
во вторник фьючерсы подешевели на $0,39 (0,70%) —
до $55,47 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,15 (0,29%) — до $52,63
за баррель. Контракт подорожал на $0,11 (0,21%) — до
$52,48 за баррель по итогам предыдущей сессии.
По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в
США сократились на 1 млн баррелей на прошлой неделе. Минэнерго обнародует эти данные на день позже
обычного, в четверг, поскольку минувший понедельник в
США был выходным днем.
Равновесие спроса и предложения нефти восстанавливается, поскольку спрос оказался неожиданно сильным, а входящие в ОПЕК страны Персидского залива и
Россия уменьшили нефтедобычу больше, чем предполагалось, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
Между тем ряд экспертов, включая главу Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, считают, что во второй половине 2017 года производители сланцевой нефти в США существенно увеличат
добычу на фоне роста цен, что сведет на нет результаты
сокращения производства государствами ОПЕК и другими странами.
По прогнозам Wood Mackenzie, производство нефти в
Азии будет сокращаться рекордными темпами: с 7,5 млн
баррелей в сутки в 2016 году до менее чем 6,5 млн баррелей в сутки в 2020 году. После обвала нефтяного рынка в 2014 году добыча в регионе падает в среднем на 7%
в год, отметил директор Wood Mackenzie по исследованиям геологоразведки и добычи в Азиатско-Тихоокеанском
регионе Энгус Роджер.

Нефть WTI может стать на $10 дороже Brent
из-за налогов США — эксперт

Американская нефть марки WTI, которая сейчас торгуется с дисконтом к Brent, может стать на $10 дороже
североморского сорта WTI, если США одобрят обсуждаемые изменения в налогообложении импорта и экспорта, прогнозирует директор по инвестициям Andurand
Capital Management Пьер Андюран.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
НОВИНИ
П.Андюран повторил прогноз роста нефтяных цен до $70
за баррель в текущем году, сообщило агентство Bloomberg.
По мнению эксперта, ОПЕК захочет увидеть более
быстрый рост цен, чтобы сгладить эффект от потенциальных налоговых реформ в США.
Соглашения ОПЕК и других производителей нефти о
сокращении добычи будут соблюдаться примерно на
80%, считает П.Андюран.
Он уверен, что к середине 2017 года нефтяной рынок
вернется к бэквордации, в условиях которой у произво-

дителей сланцевой нефти (в первую очередь, североамериканских) пропадает стимул хеджировать поставки.
Ликвидация хеджевых позиций окажет поддержку ценам,
добавил П.Андюран.
В ходе торгов в среду нефть WTI подешевела на 1,5%,
до $51,67 за баррель, Brent — на 1,5%, до $54,64 за баррель.
При подготовке раздела «Новости»
использованы материалы веб-сайта НКЦБФР,
ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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