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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМБІКОРМ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Комбiкорм"

2. Код за ЄДРПОУ: 00686747
3. Місцезнаходження: 52410, Днiпропетровська область, Солонянсь-

кий район, село Сурсько-Михайлiвка, вулиця Центральна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (05669) 3-01-42   (056) 370-32-13
5. Електронна поштова адреса: info@prat-kombikorm.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: prat-kombikorm.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

попереднє надання  згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення

Дата прийняття рiшення про надання згоди на попереднє схвалення
значних правочинiв любого характеру 24.11.2016 року. 

Назва уповноваженого органу, що його прийняв - позачерговi загальнi
збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Комбiкорм".

Предмет правочину: Надання згоди на попереднє схвалення значних
правочинiв любого характеру на суму, що перевищує 25%, але  меньша
нiж 50% вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi (гранична сукупна вартiсть правочину 10 000 000,00 гривень),
якi будуть вчинятися Директором (виконавчим органом) у ходi поточної
господарської дiяльностi протягом не бiльш одного року з дати прийняття
рiшення загальними зборами акцiонерiв, в тому числi, але не виключно на
поруку ПрАТ "Комбiкорм" в забезпеченнi виконання кредитних зо-
бов'язань ТОВ "Аструм-М" перед ПАТ "УкрСиббанк" та надання повнова-
жень на укладання та пiдписання договору поруки виконавчому органу то-
вариства.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв, визначена вiдповiдно до за-
конодавства - 10000 (тис.грн.)

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної  фiнансової звiт-
ностi -30405 (тис.грн.)

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсот-
ках) - 32.9

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 278382
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних

зборах - 248190
Кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголосували "за" прийняття рiшення -

248190
Кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголосували "проти" прийняття рi-

шення - 0.
III. Підпис

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

Директор Мартиновський Віктор Павлович
25.11.2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНІПРОГАЗ"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ДНIПРОГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20262860
3. Місцезнаходження: 49029, м.Днiпро, вул.Олександра Кониського,5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 740-22-73, (056) 740-22-73
5. Електронна поштова адреса: Viktoriya.Zhevzhyk@dpgorgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://dpgor.104.ua/ua/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Згiдно протоколу засiдання Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОГАЗ" №

24/11-2016 вiд 24 листопада 2016 року, було прийнято рiшення обрати з
24.11.2016 року Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства ХАМГЕЙТ ХОЛДIНГС
ЛIМIТЕД (HUMGATE HOLDINGS LIMITED), НЕ 147351. Частка, якою воло-
дiє в статутному капiталi емiтента - 21,545159%. Посадову особу обрано
строком на три роки.

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

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

2. Голова Правлiння Пiкiнер С.Ю. 24.11.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості про емітента 1.1 Повне найменування емітен-

та ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗО-
ПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" 1.2
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 1.3 Іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ 03336166 1.4 Місцезнаходження емітента
58009, м.Чернівці, вул. Винниченка, 9а 1.5 Міжміський код, телефон та
факс 0372549004 1.6 Електронна поштова адреса office@chgas.cv.ua 1.7
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації http://cv.104.ua 1.8 Вид особливої інфор-
мації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення. Рiшення про обрання Голови Ревiзiйної комi-
сiї Товариства прийняте на засiданнi Ревiзiйної комiсiї Товариства
24.11.2016р. (протокол № 24/11-2016). Головою  Ревiзiйної комiсiї обрано
ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD) код 1763693.
Юридична особа володiє 1 акцiєю товариства (частка у вiдсотках вiдповi-
дає зведеному облiковому реєстру власникiв цiнних паперiв та скадає
0.00046%). Мiсцезнаходження: Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands. 31.03.2016р. юридичну особу обрано
членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Посадову особу обрано до прий-
няття рiшення про припинення повноважень Загальними зборами.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Голова правління  Горда Віктор Євгено-
вич 24.11.2016 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3"

(місцезнаходження: 58022, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Карме-
люка, буд. 78) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів
акціонерів  товариства  28  грудня 2016р.  о 16.00 год.  за адресою м. Чер-
нівці, вул. Кармелюка, будинок 78, актовий зал (без номера). Дата
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах акціонерів, 22.12.16р. на 24.00 год. Реєстрація учасників зборів прово-
диться 28.12.16р. з 15.00 год. до 15.50 год. за місцем проведення зборів.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проек-
том порядку денного:

1. Затвердження складу лічильної комісії позачергових загальних збо-
рів акціонерів.

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціоне-
рів.

3. Затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загаль-

них зборах акціонерів. 
5. Про скасування рішення позачергових загальних зборів акціонерів

про припинення ПАТ "Чернівецький цегельний завод №3" шляхом його ре-
організації (перетворення) від 30.12.2015р.

6. Про припинення повноважень комісії з припинення ПАТ "Чернівець-
кий цегельний завод №3".

7. Про обрання Генерального директора товариства.
8. Про відкликання та обрання Наглядової ради товариства.
9. Про відкликання та обрання Ревізійної комісії товариства.
Акціонери (їх представники) мають можливість ознайомитись з доку-

ментами, необхідними для прийняття рішень з питань, які виносяться на
голосування, згідно з проектом порядку денного, за адресою: м. Чернівці,
вул. Кармелюка, будинок 78, у приміщенні планово-економічного відділу
(2-й поверх адміністративного корпусу, кабінет без номера) у робочі дні з
10.00 год. до 16.00 год., а в день проведення загальних зборів акціонерів
також за місцем їх проведення. Відповідальна посадова особа товариства
за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Член комісії з припи-
нення Шульженко Т.О. Телефони для довідок: (0372) 53-89-17. Адреса
власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень
щодо кожного з питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом
порядку денного, http://cegla.cv.ua.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФIКАЦIЇ «МИКОЛАЇВГАЗ»

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

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

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

http://mk.104.ua

7. Вид особливої інформації

ii. текст повідомлення
Згiдно протоколу №24/11-2016 засiдання Ревiзiйної комiсiї ПАТ «МИКО-

ЛАЇВГАЗ» вiд 24.11.2016 року прийнято рiшення обрати Головою Ревiзiйної 
комiсiї ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD),1763693, 

який володiє частиною у статутному капiталi Товариства у розмiрi 
0.000012% (1 шт. простих iменних акцiй). Виникла необхiднiсть обрати Го-
лову Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Посадову особу обрано з 01.05.2016р. строком на три роки. 
Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала посадова особа протягом 
останнiх п’яти рокiв вiдсутня.

Згiдно протоколу № 24/11-2016 Ревiзiйної комiсiї ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ» 
вiд 24.11.2016 року прийнято рiшення обрати секретаря Ревiзiйної комiсiї 
СТАМА ВЕНЧЕРС ЛТД (STAMA VENTURES LTD), 1762952, який володiє 
частиною у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0.000012% (1 шт. 
прос тих iменних акцiй). Виникла необхiднiсть обрати секретаря Ревiзiйної 
комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Особу обрано з 01.05.2016р. строком на три роки. Iнформацiя щодо iнших 
посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв вiдсутня.

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 Удод володимир володимирович
директор фiнансовий (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.11.24
(дата)

ПУБлiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
По гаЗоПоСтаЧаННЮ та гаЗиФiКаЦiї «МиКолаївгаЗ»


