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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-

ра фондового ринку, що відбулося 14 червня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформування 
інституту саморегулювання в Україні та внесення змін до пункту 57 
плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності»

прийнято рішення

2. Про реєстрацію змін до Правил ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» прийнято рішення
3. Про погодження статуту Приватного акціонерного товариства 
«Фондова біржа «Перспектива» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33718227)

прийнято рішення

4. Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку №316 від 15.05.2018 «Щодо реалізації активів 
пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду 
закритого типу «АЛЬЯНС РІАЛ ІСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ» ТОВ «Компанія 
з управління активами та адміністрування пенсійних фондів 
«УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» при його ліквідації»

прийнято рішення

5. Про затвердження Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх 
місцевих позик та їх обігу 

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

6. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Акціонерного 
товариства «СБЕРБАНК»

прийнято рішення

ІНФоРМаЦІйНІ ПовІдоМлеННя та 
НовиНи НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента – ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «КиЇвСЬКе ЦеНтРалЬНе КоН-
СтРУКтоРСЬКе БЮРо аРМатУРоБУдУваННя»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 33096208
3. Місцезнаходження емітента – 03113, м. Київ, вул. Полковника Шуто-

ва, 9
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 490-94-85, 
(044) 490-94-83
5. Електронна поштова адреса емітента - zao@kckba.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://kckba.pat.ua 
7. Вид особливої інформації - Відомості про прийняття рішення про ви-

плату дивідендів
II. текст повідомлення

Дата вчинення дії (протокол Наглядової ради №4 вiд 13.06.2018 р.) – 
13.06.2018 р.

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті –12 877 700,00 грн.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 

27 червня 2018 року.
Строк виплати дивідендів – з 02.07.2018 по 19.10.2018.

Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.
20 квiтня 2018 року на Загальних зборах ПрАТ «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬ-

НЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ» було прийнято 
рiшення про виплату дивiдендiв за простими акцiями Товариства за раху-
нок прибутку Товариства за 2017 р. 

Сума дивiдендiв на одну акцiю Товариства складає 3 (три) гривнi 
50 копiйок.

- Товариство повiдомляє акцiонерiв, якi мають право на отримання 
дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати, шляхом 
розмiщення на власному сайтi Товариства (http://kckba.pat.ua) вiдповiдної 
iнформацiї;

- здiйснення виплату дивiдендiв безпосередньо акцiонерам на банкiвськi 
рахунки, iнформацiя про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв, та/або шляхом поштових переказiв на адреси 
акцiонерiв, зазначенi в перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв (у разi якщо перелiк осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв, не мiстить iнформацiї про банкiвський рахунок);

- у разi повернення Товариству коштiв, переказаних на банкiвськi рахун-
ки та/або шляхом поштових переказiв, Товариство забезпечує виплату та-
ких коштiв вiдповiдним акцiонерам через депозитарну систему України в 
порядку, встановленому НКЦПФР.

III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Генеральний директор  Крепак Сергій Олександрович

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента
1. Загальнi вiдомостi

1.1. Повне найменування емiтента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Завод «ТОЧМАШ»

1.2. Органiзацiйно-правова форма: Публiчне акцiонерне товариство
1.3. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ емiтента: 19277566
1.4. Мiсцезнаходження емiтента: 08401, Київська обл., м. Переяслав-

Хмельницький, вул. Петропавловська, 34
1.5. Мiжмiський код, телефон та факс емiтента: (04567) 5-38-93; факс: 

(04567) 5-38-87 
1.6. Електронна поштова адреса: ohtina@tehnoprom.com.ua 
1.7. Адреса сторiнки в мережi Iнтернет, яка додатково використовується 

емiтентом для розкриття iнформацiї: www.tochmash.com.ua
1.8. Вид iнформацiї: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента. 
2. текст повiдомлення:

Наглядовою радою ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» 14.06.2018 р. прийнятi 

наступнi рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: 
подовжено термiн повноважень: Артазея Василя Iвановича на посадi 

Голови Правлiння до 15.06.2021 р. включно. Перебуває на посадi з 
17.06.2009 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Част-
ка акцiй у статутному капiталi вiдсутня. Протягом останнiх п’яти рокiв 
обiймав посаду Голови Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

подовжено термiн повноважень: Коливошко Валерiя Iвановича на 
посадi заступника Голови Правлiння до 15.06.2021 р. включно. Перебуває 
на посадi з 08.12.2015 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Частка акцiй у статутному капiталi вiдсутня. Протягом останнiх п’яти 
рокiв займався пiдприємницькою дiяльнiстю, обiймав посаду заступника 
Голови Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. 

3. Пiдпис. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть 
iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе 
вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством. Голова Правлiння В.I. Артазей.

ПУБлIчНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «Завод «точМаШ»

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих Прат «Браво тдМ» (вул. Толстого/Володимир-
ська, буд. 11/61 літера А, 01004, код за ЄДРПОУ: 31605015) 
на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціо-
нерного товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «Браво 
ТДМ» — розпорядження № 172-КФ-З від 15 червня 
2018 року.

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

«19» червня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них 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 документів, наданих ЗАТ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР-
2000» (місцезнаходження: вул. Богдана Хмельницького, 
буд. 24, м. Харків, 61050, код за ЄДРПОУ: 34330934), на 
скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства, скасовано реєстрацію 
випуску акцій Зат «тоРГІвелЬНий ЦеНтР-2000». Сві-
доцтво про реєстрацію випуску акцій ЗАТ «ТОРГІВЕЛЬ-
НИЙ ЦЕНТР-2000» від 09 червня 2006 року №32/20/1/06, 
видане 21.03.2017 Східним територіальним управлінням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 167-КФ-С-а від 
15 червня 2018 року. 

15.06.2018 р.

01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 

тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні положення
1.1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦІоНеР-

Не товаРиСтво 
«КоНотоПСЬКий 
аРМатУРНий Завод»

1.2. Організаційно-правова форма 
емітента

Приватне акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

00218331

1.4. Місцезнаходження емітента 41612, Сумська обл., м. Конотоп,  
вул. Вирівська, 60

1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента

05447 23201, 64092

1.6. Електронна поштова адреса 
емітента

office@kaz.com.ua 

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.kaz.com.ua

1.8. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу 
акціонерного товариства

2. текст повідомлення
Згідно Постанови Верховного Суду України від 29 травня 2018 року по 

справі №920/432/17 скасувати рішення 
Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Конотопський арматур-

ний завод» які відбулися 08.04.2017 року про зміну типу товариства з Пуб-
лічного акціонерного товариства «Конотопський арматурний завод» на 
Приватне акціонерне товариство «Конотопський арматурний завод». Після 
скасування Приватне акціонерне товариство «Конотопський арматурний 
завод» є Публічне акціонерне товариство «Конотопський арматурний за-
вод» .Дата скасування державної реєстрації – 14.06.2018 року.

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

Генеральний директор  С.В.Гужва

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦIоНеРНе 

товаРиСтво «КиЇвСЬКий РIчКовий ПоРт»; 2. Код 
за ЄДРПОУ: 03150071

3. Місцезнаходження: 04070, Київ, вул. Верхнiй Вал, 70
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-425-24-66 044-425-24-66
5. Електронна поштова адреса: krp@krp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.krp.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
14.06.2018р. відбулися зміни в складі посадових осіб, а саме:
- відкликано (припинено) повноваження члена правління Підлужної 

Мальвіни Михайлівни на підставі рішення наглядової ради товариства (про-
токол від 14.06.2018р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Рішення прийняте у зв’язку з закінчення строку дії повнова-
жень. Особа перебувала на посаді з 16.06.2015р. Розмiр пакета акцiй, яким 
володiє особа – 0,000017% вiд статутного капiталу товариства. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- відкликано (припинено) повноваження члена правління Млинарич Лі-
лії Вікторівни на підставі рішення наглядової ради товариства (протокол від 
14.06.2018р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Рішення прийняте у зв’язку з закінчення строку дії повноважень. 

Особа перебувала на посаді з 16.06.2015р. Особа акцiями товариства не 
володiє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

- обрано на посаду члена правління Підлужної Мальвіни Михайлівни на 
підставі рішення наглядової ради товариства (протокол вiд 14.06.2018р.). 
Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нових членів до складу 
правління товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Посадову особу обрано строком на 3 роки. До обрання 
особа займала посади: начальник юридичного вiддiлу, член правління. 
Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа – 0,000017% вiд статутного 
капiталу товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена правління Млинарич Лілії Вікторівни на під-
ставі рішення наглядової ради товариства (протокол вiд 14.06.2018р.). 
Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нових членів до складу 
правління товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Посадову особу обрано строком на 3 роки. До обрання 
особа займала посади: директор, член правління. Особа акцiями товари-
ства не володiє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Найменування посади : Голова Правлiння Лошак Кос-
тянтин Анатолійович(підпис) М.П (ініціали та прізвище керівника) 
15.06.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Деревообробний завод «Явір» (код за 
ЄДРПОУ 19026166). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельнико-
ва, 2/10. Телефон (факс) – (044) 486-79-56. Електронна поштова адреса – 
yavir@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет - www.yavir.kiev.ua. Вид 
особливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2.текст повідомлення
Згідно з наказом директора від 14.06.18р. призначений на посаду головного 

бухгалтера на невизначений термін Шермірзаєв Віталій Геннадійович, посади, 

які обіймав протягом останніх п»яти років – Державна митна служба – головний 
спеціаліст, Міністерство доходів і зборів – головний фахівець, ПрАТ «ДОЗ 
«Явір» – бухгалтер, заступник головного бухгалтера, в.о. головного бухгалтера. 
Посадова особа пакетом акцій не володіє, непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.

3. Підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Директор Строкоус М.К.  14.06.18р. 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «деРевооБРоБНий Завод «явІР»

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБлІчНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «алЬФа-БаНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 23494714
3. Місцезнаходження: 01001 м. Київ, вул. Десятинна, 4/6
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 490 46 00 , 044 490 46 01
5. Електронна поштова адреса: mail@alfabank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://alfabank.ua/ru/investor-relations/
documents

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст Повідомлення 
14.06.2018 року припинено повноваження Мазепи Ігоря Олександровича 

(паспорт: СН 357504, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві 
05.12.1996 року) як члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» на підставі 
письмової заяви Мазепи Ігоря Олександровича від 31.05.2018 року про припи-
нення його повноважень як члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Строк, протягом якого Мазепа Ігор Олександрович перебував на посаді 
члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК», становить 2 місяці (з 
03.04.2018 року). 

На посаду, яку займав Мазепа Ігор Олександрович в складі Спостережної 
ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК, на даний момент не призначено жодного кандидата. 

Мазепа Ігор Олександрович не має непогашених судимостей за за ко-
рисливі та посадові злочини. 

Мазепа Ігор Олександрович часткою в статутному капіталі ПАТ «АЛЬФА-
БАНК» 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. Голова Правління Михайльо В.В.
14.06.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості 

1.Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «вовчаНСЬКий олІйНоеКСтРаК-
ЦІйНий Завод». 2. Код за ЄДРПОУ: 00373936. 3. Місцезнахо-
дження: пл.Привокзальна, 11, м. Вовчанськ, Харківська обл., 62504. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05741) 4-22-39, 4-26-80. 5. Електро-
нна поштова адреса: y.varavin@kernel.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: http://00373936.infosite.com.ua. 7. Вид особливої інформації: зміна 
складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
15.06.2018 наглядовою радою ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (протокол 

№б/н вiд 15.06.2018) прийнято рiшення, в зв'язку з закiнченням 30.06.2018 
термiну повноважень, переукласти трудовий контракт з директором това-
риства Брюхановим Володимиром Ігоровичем на новий строк з 01.07.2018 
по 30.06.2019. Брюханов В. I. акцiями товариства не володiє; непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; письмову згоду на роз-
криття паспортних даних не надав. Іншi посади, якi Брюханов В. I. обiймав 
протягом останнiх п’яти рокiв – ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ», заступник 
директора з логiстики (01.04.2007-26.09.2017), директор (з 27.09.2017).

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Директор Брюханов В.І. 15.06.2018.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦIоНеРНе 

товаРиСтво «ПолтавСЬКий олIйНоеКСтРаК-
ЦIйНий Завод - КеРНел ГРУП». 2. Код за ЄДРПОУ: 
00373907. 3.Місцезнаходження: 36007, м. Полтава, вул. Маршала 
Бiрюзова, 17. 4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 51-95-55, 
51-95-69. 5. Електронна поштова адреса: pmez@kernel.ua. 6. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: http:// 00373907.infosite.com.ua/. 7. Вид особливої 
інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
15.06.2018 наглядовою радою ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» (протокол 

№б/н вiд 15.06.2018) прийнято рiшення, в зв'язку з закiнченням 30.06.2018 
термiну повноважень, переукласти трудовий контракт з директором това-
риства Данильченком Сергiєм Анатолiйовичем на новий строк з 01.07.2018 
по 30.06.2019. Данильченко С.А. акцiями товариства не володiє; непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; письмову згоду 
на розкриття паспортних даних не надав; iншi посади, якi обiймав протя-
гом останнiх п’яти рокiв – ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ МЕЗ», директор.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Директор Данильченко С.А. 15.06.2018.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «КРоПивНиЦЬКий олІйНоеКСтРаК-
ЦІйНий Завод». 2.Код за ЄДРПОУ: 00373869. 3.Місцезнаходження: 
25030, м. Кропивницький, вул. Урожайна, 30. 4.Міжміський код, телефон та 
факс: (0522) 390-128, 245-978. 5.Електронна поштова адреса: r.uschapovsky@
kernel.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://kirovogradoliya.pat.ua/. 7.Вид особли-
вої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
15.06.2018 наглядовою радою ПРАТ «Кропивницький ОЕЗ» (протокол №б/н 

вiд 15.06.2018) прийнято рiшення, в зв'язку з закiнченням 30.06.2018 термiну 
повноважень, переукласти трудовий контракт з директором товариства Брату-
няком Олегом Федоровичем на новий строк з 01.07.2018 по 30.06.2019. Брату-
няк О. Ф. володiє акцiями товариства в кiлькостi 3 шт., частка у СК 0,0000568%; 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; письмової 
згоди на розкриття паспортних даних не надав; iншi посади, якi Братуняк О. Ф. 
обiймав протягом останнiх п’яти рокiв - ТОВ «Градолiя» - головний iнженер 
(23.05.2011 – 04.08.2014), ПАТ «Кiровоградолiя» - заступник директора з ви-
робництва (17.12.2014 – 11.07.2017), виконуючий обов’язки директора 
(12.07.2017 – 12.10.2017), директор (з 13.10.2017).

III. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. Директор Братуняк О. Ф. 15.06.2018.

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦIоНеРНе 

товаРиСтво «НаУКово-виРоБНичий КоМП-
леКС «КУРС»

2. Код за ЄДРПОУ: 21607389
3. Місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 369-58-21, 566-65-21
5. Електронна поштова адреса: npk_kurs@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
II. текст повідомлення

Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПрАТ «НВК «КУРС» вiд 14.06.2018 р. 
(Протокол засiдання Наглядової ради ПрАТ «НВК «КУРС» вiд 
14.06.2018р.): 

-припинено повноваження 14.06.2018 р. посадової особи - Члена 
правлiння Бабченка Володимира Анатолiйовича (фiзична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа обiймала посаду за 
сумiсництвом 2 роки. Основна посада - директор ПрАТ «СИСТЕМ СО-
ЛЮШНС». Часткою у статутному капiталi Товариства посадова особа не 
володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має; 

-обрано 14.06.2018 р. на посаду Члена правлiння - Возного Юрiя Мико-
лайовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) 
строком на три роки. Основна посада - заступник директора з iнжинiрингу, 
геодезiї та дослiджень у галузi природничих наук ПрАТ «НВК «КУРС». Част-
кою у статутному капiталi Товариства посадова особа не володiє. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. В.о. Голови правлiння Беляков Володимир Павлович, 
14.06.2018.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КО-
МЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 19355562
3. Місцезнаходження: 88000 м. Ужгород, вул .Ю. Гойди, буд. 10
4. Міжміський код, телефон та факс: 0312619830, 0312619830
5. Електронна поштова адреса: pavlov@atcominvestbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу акціо-
нерного товариства

ІІ. текст Повідомлення 
Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

БАНК» (протокол Загальних зборів акціонерів №01-18/01 від 28.04.2018р.) 
прийнято рішення про зміну типу Банку з публічного акціонерного товари-
ства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування Банку у 
зв'язку із зміною його типу. Дата державної реєстрації відповідних змін до 
відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР - 13.06.2018р. Повне 
найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Повне наймену-
вання акціонерного товариства після зміни: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

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

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

2. В.о. Голови Правлiння  Журкі Ю.Ч.
14.06.2018

аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КоМеРЦІйНий ІНвеСтиЦІйНий БаНК»
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ат «ПеРШий КиЇвСЬКий 
МаШиНоБУдІвНий  

Завод»
В зв’язку з перейменуванням ПАТ «НВП «Більшовик» на 

АТ «Перший київський машинобудівний завод» створено 
сайт ‑ рkmz.com.ua

тов «РейтиНГове аГеНтСтво «СтаНдаРт-РейтиНГ»  
(УКРаЇНа) 

присвоєні або поновлені рейтингові оцінки за період 01.05.2018–31.05.2018 року (www.standard-rating.com)
№
п/п

Назва компанії / банку Код 
ЄДРПОУ

Вид 
рейтингу

Рейтингова дія Рівень рейтингу Прогноз Дата рейтингової 
дії

1 ТОВ «РАЙЗ-ПРИКАРПАТТЯ» 32573828 РБІ Відкликання — — 02.05.2018
2 ТОВ «Укр-Лан» 30942423 РБІ Відкликання — — 02.05.2018
3 ПАТ СК «Універсальна» 20113829 РФСС Поновленння uaAA+ Стабільний 04.05.2018
4 ПрАТ «ПРОСТО-страхування» 24745673 РФСС Поновленння uaAA Стабільний 08.05.2018
5 ПАТ «РВС БАНК» 39849797 РП Поновленння uaAА- Стабільний 14.05.2018
6 СПОП «БЕРЕЗОВОЛУЦЬКЕ» 03771577 РБІ Поновленння uaB- Стабільний 16.05.2018
7 СТОВ «КАЛИНА» 03772312 РБІ Поновленння uaB+ Стабільний 16.05.2018
8 ТОВ «Вiкторiя Агроекспо» 32802841 РБІ Поновленння uaBB+ Позитивний 16.05.2018
9 ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 14305909 РП Поновленння uaAAА, uaK1 Стабільний 16.05.2018
10 ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» 21580639 РП Поновленння uaA, uaK2 Позитивний 17.05.2018
11 ПАТ «Миколаївобленерго» 23399393 РП Поновленння uaBBB- Стабільний 21.05.2018
12 ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» 30434963 РФСС Поновленння uaAA+ Стабільний 24.05.2018
13 ПрАТ «Перша» 31681672 РФСС Поновленння uaAА Стабільний 24.05.2018
14 ПрАТ «Страхове товариство «Стройполіс» 25401697 РФСС Поновленння uaA Стабільний 29.05.2018
15 ПАТ СК «МИР» 19209435 РФСС Поновленння uaA- Стабільний 29.05.2018
16 ПрАТ «Європейський страховий альянс» 19411125 РФСС Поновленння uaAА Стабільний 31.05.2018

до відома акціонерів  
Прат «СК «аверс»

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» пові-
домляє, що 20 липня 2018 року о 16.00 год. відбудуться позачергові 
загальні збори акціонерів за адресою: м.Київ, бульвар вацлава Гаве-
ла, буд. 8в, оф. 208.

Реєстрація учасників зборів 20 липня 2018 року з 15.30 год. до 16.00 
год. за адресою проведення загальних зборів по пред'явленню докумен-
та, що посвідчує особу, а представникам акціонера додатково мати до-
віреність на право участі та голосування на зборах. Дата складання пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 24 година 16 липня 
2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Про викуп товариством розміщених ним простих іменних акцій, 

визначення ціни, порядку, строку їх викупу та подальше анулювання ви-
куплених товариством акцій.

Акціонери можуть ознайомитись з документами для прийняття рі-
шень з питань проекту порядку денного у робочі дні, робочий час до 
20 липня 2018 року та в день проведення зборів в приміщенні ПрАТ «СК 
«Аверс» за адресою: м.Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 8В, оф.208. 
Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами – Петрен-
ко О.В.

Довідки за телефоном: (044) 455-03-21.
Адреса веб-сайту ПрАТ «СК «Аверс», на якому розміщено інформа-

цію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: http://www.sk-avers.com.ua/.

Генеральний директор ПрАТ «СК «Аверс»  Петренко О.В.
14.06.2018р.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво  
«СтРахова КоМПаНІя «авеРС»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товари-

ство по газопостачанню та 
газифікації "ВІННИЦЯГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03338649
3. Місцезнаходження 21012 м.Вінниця  

пров. Костя Широцького, 24
4. Міжміський код, телефон та факс 0432278092 0432278092
5. Електронна поштова адреса office@vngas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

vn.104.ua

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
Протоколом № 14/06-2018 засідання Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯ-

ГАЗ» обрано Блаха Миколу Леонідовича директором комерційним та чле-
ном Правління Товариства з 14 червня 2018 р по 30 червня 2019 року. 
Протягом останніх 5 років працював начльником відділу інспектування.Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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 Кривак О.А.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.06.14
(дата)

ПУБлІчНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво По ГаЗоПоСтачаННЮ та ГаЗиФІКаЦІЇ “вІННиЦяГаЗ”

Усім кого це стосується

Цим листом повідомляємо про те, що ПРат «КоМПаНІя 
еНЗиМ» (надалі – Товариство) планує перехід на новий корпоративний 
сайт. Так, з 18.06.2018р. Товариство закриває сайт www.enzym.lviv.ua, 
натомість на майбутнє послуговуватиметься сайтом www.enzym.com.ua. 
Уся регулярна та нерегулярна інформація Товариства, як емітента цінних 
паперів буде перенесена на новий сайт у розділ «Корпоративна 
інформація». 

директор виконавчий  Цегелик а. Г.
12.06.2018р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:  
(044) 5864394 (044) 4983816 (044) 4983815
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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 товаРи-
Ство "вСК IНШУРаНС 
ГРУП"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

35689942

3. Місцезнаходження емітента 03040 м. Київ просп.Голосiївський, 
б.70

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(044) 228-61-58 (044) 228-61-78

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

nesterenko@ifc.ip-pluss.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

http://35689942.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну власникiв акцiй 
яким належить 10 і більше відсотків 
простих акцій акціонерного 
товариства

2. текст повідомлення
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права влас-

ності на акції в депозитарній системі або акціонером 14.06.2018 р. Частка 
акціонера Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління акти-
вами «Альтера Ессет Менеджмент» (Закритий недиверсифікований вен-
чурний пайовий інвестиційний фонд «Альтера Перший»), Ідентифікацій-
ний код з торговельного, судового або банківського реєстру 
32856284-233064, місцезнаходження 03040, м. Київ просп.Голосіїв-
ський, буд.70, оф. 403 у загальній кількості акцій змінилася з 51.749% до 
4.254%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій зміни-
лася з 51.749% до 4.254%. Дата повідомлення емітента особою, що здій-
снює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером 
14.06.2018 р. Частка акціонера ПрАТ «Компанія з управління активами 
«Альтера Ессет Менеджмент», Код за ЄДРПОУ 32856284, місцезнахо-
дження 03040, м. Київ, просп.Голосіївський, буд. 70 у загальній кількості 
акцій змінилася з 0.000% до 46.931%, у тому числі частка у загальної 
кількості голосуючих акцій змінилася з 0.000% до 46.931%.

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 _______________ Шарук Олег Володимирович
   М.П.

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 
емітента 

37326260

3. Місцезнаходження емітента 56520 Миколаївська обл., Возне-
сенський район, село Таборiвка 
ПЛОЩА ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 1

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0512500317 0512500317

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

info@neptunsolar.com.ua

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

neptunsolar.com.ua

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

2. текст повідомлення
Повноваження Генерального директора Смолiна Максима Сергiйовича 

( дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) при-
пинено 13.06.2018 р. (дата вчинення дiї 13.06.2018). Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення 
прийнято Наглядовою Радою Товариства (протокол вiд 13.06.2018 року). 

Генеральний директор Смолiн Максим Сергiйович (дана особа не на-
дала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) обран (продовження 
строку повноважень ) 13.06.2018 р. (дата вчинення дiї 13.06.2018) . 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк (до 
14.06.2019 р. включно), iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 рокiв - начальник експлуатацiйної дiльницi вiддiлу експлуатацiї в 
рeгiонах, генеральний директор. Рiшення прийнято Наглядовою Радою 
Товариства (протокол вiд 13.06.2018 року).

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 ____________ Смолiн Максим Сергiйович
   М.П.

Додаток 28 до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів  (пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

ПовІдоМлеННя 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе 

товаРиСтво «девело-
ПеРСЬКа КоМПаНІя 
«ПаНтеоН»

Код за ЄДРПОУ: 33770334
Місцезнаходження: 49029 м. дніпро, вулиця виконко-

мівська, 56а 
Міжміський код, телефон та факс (056) 7443253
Електронна поштова адреса: kadry@ pantheon.dp.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.pantheon.dp.ua

Вид особливої інформації відповід-
но до вимог глави 1 розділу ІІІ або 
інформації про іпотечні цінні папе-
ри, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог 
глави 2 розділу ІІІ цього Положення

 відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
Рiшенням №2 позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕ-
ОН» вiд 14.06.2018 р. Пищенко Сергiй Петрович обраний 14.06.2018 р. на 
посаду заступник голови правлiння (член правлiння), (фiзична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою у статутному 
капiталi емiтента не володiє, розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) складає 0% 
статутного капiталу емiтента; розмiр частки, якою особа володiє в статут-
ному капiталi емiтента (у вiдсотках) становить 0%. Посади, якi особа 
обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор ТОВ «ЕКСIДЕНТ МЕ-
НЕДЖМЕНТ КОМПАНI» та директор ТОВ «ЕКСIДЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ 
КОНСАЛТIНГ»; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 
не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення 
про обрання - позачерговi загальнi збори Товариства (Товариство склада-
ється з однiєї особи), причина прийняття цього рiшення: вакантнiсть поса-
ди; пiдстави: Рiшення №2 позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 
14.06.2018 р.

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

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

Голова правління
ПРАТ ДВК 
«Пантеон»

_________ 
(підпис)

Ольховська І.В. 
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.06.2018р. 
(дата)
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''РІВ-
НЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ"

(код ЄДРПОУ 05490575, місцезнаходження: Україна, 33018, Рівненська
обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ КУРЧАТОВА, будинок 18)

повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" відбудуться
"19" липня 2018 року за адресою: Україна, 33018, Рівненська обл., міс-
то Рівне, ВУЛИЦЯ КУРЧАТОВА, будинок 18, кабінет №7.

Початок зборів об 11 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з

10-00 до 10-45 год. "19" липня 2018 року за місцем проведення загальних
зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ "Про акціонерні товариства" перелік акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на
24-00 годину "13" липня 2018  р.

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(проект порядку денного):

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження по-

рядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на за-

гальних зборах.
4. Затвердження звіту Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" про виконання рі-
шень загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" від 24.04.2018 р.

5. Про затвердження передавального акту.
6. Про визначення особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повнова-

ження щодо підписання установчих документів Товариства з додатковою
відповідальністю "РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ", яке є правонаступником
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГ-
РОХІМ".

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також
інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні това-
риства": https://rivnerayagrohim.wordpress.com.

Загальна кількість акцій становить  1 123 523 (один мільйон сто двад-
цять три тисячі п'ятсот двадцять три) штуки простих іменних акцій номі-
нальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій становить 610 015  (шістсот десять
тисяч п'ятнадцять) штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами та
матеріалами, пов'язаними з порядком денним, акціонери (та їх представ-
ники) можуть ознайомиться за письмовим запитом за місцезнаходженням
Товариства за адресою: Україна, 33018, Рівненська область, м. Рівне,
вул. Курчатова, будинок 18, в кабінеті №2 у робочі дні з 10:00 години до
17:00 години (а в день проведення зборів без подання письмового запиту
- також у місці їх проведення). У письмовому запиті акціонера обов'язко-
во зазначаються найменування акціонера - юридичної особи або прізви-
ще, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належ-
них йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєс-
тру). Документи надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за
порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами -
голова комісії з припинення Гонгало В.М. Телефони для довідок: (0362)-
64-39-87.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону
України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі
права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення
Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у ра-
зі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визна-
чених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів та порядку денного загальних зборів;

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за
10 днів до дати проведення Зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7
днів до дати проведення Зборів). Пропозиції вносяться в порядку, перед-
баченому ст. 38 ЗУ "Про акціонерні товариства";

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропози-
цій до проекту порядку денного.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" повинні мати при со-
бі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може
ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів додатково - на-
лежним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: ак-
ціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноважено-
го представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної осо-
би на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична
особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, вида-
на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах від імені юридичної особи видається її орга-
ном або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документа-
ми.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акці-
онерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пе-
релік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і
за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

Проекти рішень з питань порядку денного:
Питання 1:
1.1.  Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комі-

сію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:
Голова Лічильної комісії - Миронець Валентина Григорівна;
Член Лічильної комісії - Ковальчук Світлана Євгенівна;
Член Лічильної комісії - Гуменюк Валентина Миколаївна.
Питання 2:
2.1.  Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та сек-

ретаря зборів у наступному складі:
Голова зборів - Гонгало Валентин Миколайович;
Секретар зборів - Настичук Вікторія Сергіївна.
2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регла-

мент зборів):
- виступи по питаннях порядку денного  - до 20 хв.;
- запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного - до 15

хв.;
- голосування по питанням порядку денного загальних зборів  відбува-

ється з використанням бюлетенів для голосування;
- після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія ого-

лошує підсумки голосування та складає протокол. Для підготовки прото-
колів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного
питання робиться технічна перерва на 5 хв.;

- збори провести без перерви.
Питання 3:
3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для

голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товарис-
тва; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він
повинен бути пронумерованим, прошнурованим та  засвідченим печат-
кою Товариства.

Питання 4:
4.1. Затвердити звіт Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" (додається).
Питання 5:
5.1. Затвердити передавальний акт, згідно з яким ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" передає, а право-
наступник - Товариство з додатковою відповідальністю "РІВНЕНСЬКИЙ
РАЙАГРОХІМ" приймає активи та пасиви ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ", що включають майно, пра-
ва та обов'язки  стосовно всіх кредиторів та боржників станом на 19 лип-
ня 2018 року. 

5.2. Доручити підписання передавального акта Комісії з припинення
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГ-
РОХІМ" та передати документи довгострокового зберігання правонаступ-
нику Товариства.

Питання 6:
6.1. Визначити особами, яким надаватимуться повноваження щодо під-

писання установчих документів Товариства з додатковою відповідальніс-
тю "РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ", яке є правонаступником ПРИВАТНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ", Голо-
ву та Секретаря установчих зборів засновників Товариства з додатковою
відповідальністю "РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ".

Комісія з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ"
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Повідомлення про проведення  
позачергових Загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО»
(код ЄДРПОУ 23343582, місцезнаходження:  
03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34 А)

повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів Публічного 
акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі – Товариство або  
ПАТ «Донбасенерго»), які відбудуться 23 липня 2018р. об 11:00 годині за 
адресою: м.Київ, вул.Предславинська, буд. 34 «а», кім.315 (3-й по-
верх). 

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів ПАТ «Донбасенер-
го» буде проводитися 23 липня 2018р. з 9:00 до 10:50 години за місцем 
проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах - 17 липня 2018р. (станом на 24 годину).

Перелік питань проекту порядку денного позачергових Загальних 
зборів з проектами рішень: 

Перше питання проекту порядку денного:
1. обрання членів лічильної комісії загальних зборів товариства, 

прийняття рішення про припинення їх повноважень.
проект рішення з першого питання проекту порядку денного: 
1.1. Обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі: 
Голова лічильної комісії: 
- Скутельник Денис Вячеславович;
члени комісії: 
- Кришталь Олександр Володимирович;
- Шевченко Тетяна Вікторівна. 
1.2. Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими після 

виконання покладених на них обов'язків в повному обсязі.
друге питання проекту порядку денного:
2. обрання Голови та Секретаря Загальних зборів товариства. 
проект рішення з другого питання проекту порядку денного:
2.1. Обрати Головою цих Загальних зборів Товариства Марченко Ва-

лентину Борисівну.
2.2. Обрати Секретарем цих Загальних зборів Товариства Колоду Євге-

нія Анатолійовича.
третє питання проекту порядку денного:
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) цих загальних 

зборів товариства.
проект рішення з третього питання проекту порядку денного: 
3.1. Затвердити порядок проведення (регламент) цих загальних зборів 

Товариства: 
- доповіді з питань порядку денного – до 30 хвилин;
- виступи і відповіді на запитання – до 7 хвилин;
- довідки - до 3 хвилин.
Пропозиції і запитання надавати тільки письмово Голові Загальних збо-

рів через секретаря і лише з питань порядку денного загальних зборів. 
Пропозиції і запитання фізична особа підписує і вказує П.І.Б., юридична 
особа - П.І.Б. представника та найменування юридичної особи акціонера. 
Не підписані пропозиції та запитання не розглядаються.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюєть-
ся виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить 
варіанти голосування за кожний проект рішення («за», «проти», «утримав-
ся»). Після розгляду питання та винесення Головою Загальних зборів цього 
питання на голосування, акціонер (представник акціонера) відмічає у бюле-
тені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався») та здає лічиль-
ній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлете-
ні, підраховує голоси, складає протокол про підсумки голосування та 
оголошує Загальним зборам підсумки голосування з цього питання.

Кожний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) 
містить один проект рішення. 

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера) із зазна-

ченням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) 
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; 

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або 

позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішен-
ня.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час 
підрахунку голосів.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість роз-
гляду питань порядку денного. У ході Загальних зборів може бути оголо-
шено перерву до наступного дня, кількість перерв у ході проведення за-
гальних зборів не може перевищувати трьох.

Реєстраційна комісія видає учасникам зборів Реєстраційні картки, які 
повинні містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення Загальних зборів;
- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представ-

ника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.
Реєстраційна картка перед врученням акціонеру або його представни-

ку засвідчується підписом Голови або члена реєстраційної комісії із за-
значенням прізвища та ініціалів Голови або члена реєстраційної комісії та 
печаткою Товариства «для бюлетенів».

При голосуванні з питань зміни черговості розгляду питань порядку 
денного та оголошення перерви голосування проводиться шляхом під-
няття Реєстраційних карток. За підсумками голосування з використанням 
Реєстраційних карток лічильна комісія складає відповідні протоколи та 
оголошує підсумки голосування. 

Рішення щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного прий-
мається за умови, що за нього віддано не менше трьох чвертей голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається 
простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 
Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного 
питання, що розглядатиметься наступного дня. 

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених 
до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань поряд-
ку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного 
дня.

Хід цих Загальних зборів або розгляд окремих питань не фіксується 
технічними засобами.

четверте питання проекту порядку денного: 
4. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-

кладення його в новій редакції. Про реєстрацію нової редакції Статуту 
Товариства у відповідності до вимог законодавства України.

проект рішення з четвертого питання проекту порядку денно-
го: 

4.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новій редакції. 

4.2. Уповноважити Голову і Секретаря позачергових Загальних зборів 
підписати в новій редакції Статут Товариства, що затверджений цими по-
зачерговими Загальними зборами Товариства.

4.3. Доручити Керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом пе-
редоручення) здійснити в установленому законодавством порядку дер-
жавну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

П’яте питання проекту порядку денного:
5. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товари-

ства шляхом викладення їх в нових редакціях. 
проект рішення з п`ятого питання проекту порядку денного:
5.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства та затвердити їх 

в нових редакціях, а саме: 
- Положення про Загальні збори ПАТ «Донбасенерго»; 
- Положення про Виконавчий орган ПАТ «Донбасенерго»; 
- Положення про Наглядову раду ПАТ «Донбасенерго»;
- Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Донбасенерго».
5.2. Уповноважити Голову і Секретаря позачергових Загальних 

зборів підписати внутрішні положення товариства, які затверджені 
цими позачерговими Загальними зборами. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, а також інформація, яка передбачена ч.4 ст.35 
Закону України «Про акціонерні товариства, розміщені на веб - сайті 
ПАТ «Донбасенерго» - de.com.ua у розділі «Акціонерам».

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, звернувшись особисто або з письмовим запитом за 
адресою: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34 А, кім. 406 (4-й по-
верх) у робочі дні з 8:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 13:00), а в день 
проведення Загальних зборів – у місці їх проведення з 8:00 до 10:30, те-
лефон для довідок (044) 290-97-17; (050)323-92-98. 

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
директор з економіки, фінансів та корпоративного управління – член Ди-
рекції Марченко В.Б. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціо-
нерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товари-
ства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення 
Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про про-
ведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для 
ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товари-
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ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
Порядок денний Загальних зборів не передбачає голосування з пи-

тань, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства».
Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку 

зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціоне-
рів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів 
та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних збо-
рів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання 
однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів това-
риства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформа-
цію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (ак-
ціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена нагля-
дової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кіль-
кості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується 
цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення нагля-
дової ради про включення питання до проекту порядку денного не вима-
гається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денно-
го, якщо вона подана з дотриманням вимог ст. 38 Закону України «Про 
акціонерні товариства».

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного За-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови коле-
гіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноо-
сібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібно-
го виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюва-
тиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих 
питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акці-
онерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загаль-
них зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є 
власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято 
тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абз.1 ч.2 ст.38 За-
кону України «Про акціонерні товариства»; 

- неповноти даних, передбачених абз.1 ч.2. або ч.3 ст.38 Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загаль-
них зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать 
менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з наступних під-
став: 

- з підстав, передбачених абз.2 та/або абз. 3 ч.6 ст.38 Закону України 
«Про акціонерні товариства»; 

- у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропо-
нованих ними питань порядку денного; 

- з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або положенням 
про загальні збори Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту 

порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається наглядовою 
радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів 
Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних збо-
рів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок 
денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій 
акціонерів.

Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денно-
го разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папе-
ри товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до 
дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті від-
повідну інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних збо-
рів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні 
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє прове-
дення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може по-
становити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори 
з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідстав-
но відмовлено акціонеру.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт, представникам акціонерів – паспорт, довіреність або інший до-
кумент, який посвідчує його право на участь у Загальних зборах, оформ-
лені відповідно до вимог чинного законодавства України.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також упов-
новажена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена осо-
ба юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територі-
альної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління 
державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого 
представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (Дирек-
цію).

Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призна-
чення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за 
допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про 
електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими доку-
ментами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Това-
риства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань 
порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних 
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено за-
вданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на За-
гальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який 
видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада Пат «донбасенерго» 

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 
товариство"Фiнансова 
компанiя "Агрохолдiнг Полiсся"

2. Код за ЄДРПОУ 34882646

3. Місцезнаходження 01032, м. Київ,  
вул. Жилянська, буд. 114, оф.6

4. Міжміський код, телефон та факс 0443328941 0443328941
5. Електронна поштова адреса agro2@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

agroholdingpolissya.com.ua

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво  
«ФIНаНСова КоМПаНIя «аГРохолдIНГ ПолIССя»
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1. ПРАТ АГРОКУЛЬТУРА 6
2. ПРАТ АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ 11
3. ПАТ АЛЬФА БАНК 3
4. ПРАТ ВАСИЛІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 7
5. ПРАТ ВИНОГРАДІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №78
7

6. ПРАТ ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 4
7. ПРАТ ВСК ІНШУРАНС ГРУП 8
8. ПРАТ ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ПАНТЕОН» 8
9. ПРАТ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД ЯВІР 3
10. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 10
11. ПАТ ЗАВОД «ТОЧМАШ» 2
12. ПРАТ ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД 7
13. ПРАТ КЕРНЕЛ ГРУП 4
14. ПРАТ КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 

АРМАТУРОБУДУВАННЯ
2

15. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 3
16. АТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 4
17. ПРАТ КОМПАНІЯ ЕНЗИМ 5
18. ПРАТ КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 3
19. ПРАТ КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 4
20. ПРАТ МАГАЗИН №100 12
21. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС КУРС 4
22. ПРАТ НЕПТУН СОЛАР 8
23. АТ ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 5
24. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«ВІННИЦЯГАЗ»
5

25. ПРАТ РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 9
26. ТОВ СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ 5
27. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» 5
28. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

16355
7

II. текст повідомлення
Засiданням наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АГРОХОЛДIНГ ПОЛIССЯ» 
(iдентифiкацiйний код юридичної особи: 34882646, далi – Товариство) прий-
нято рiшення (Протокол № 11/06/2018 вiд 11.06.2018 р.) про припинення по-
вноважень Директора Товариства Будзька Юрiя Володимировича з 
11.06.2018 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має. Посаду обiймала з 20.03.2018 р.

Засiданням наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АГРОХОЛДIНГ ПОЛIССЯ» 
(iдентифiкацiйний код юридичної особи: 34882646, далi – Товариство) прий-
нято рiшення (Протокол № 11/06/2018 вiд 11.06.2018 р.) про обрання Дирек-

тором Товариства Скуратовського Андрiя Леонiдовича з 12.06.2018 р. По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями 
товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа не має.До обрання директором особа обiймала 
посаду Директора ТОВ «КУА «Олiмп Ессет Iнвестмент»

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 Скуратовський Андрiй Леонiдович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.06.2018
(дата)

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18114
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
15.06.2018 р. 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


