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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Приват-

не акцIонерне товариство «Черкаський». 
2. Ідентифікаційной код юридичної особи: 05390017. 3. Місцезнаходження: 
19836, Драбiвський район, Черкаська обл., селище Рецюкiвщина. 4. Між-
міський код, телефон та факс: (04738) 9-22-33. 5. Електронна поштова 
адреса: j.litvinenko@kernel.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації:  
http://cherkasskiy.pat.ua/. 7. Вид особливої інформації : відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення. 06.12.2018 наглядова рада ПрАТ «Черкаський» 
(протокол засідання наглядової ради вiд 06.12.2018) прийняла рішення пере-

укласти трудовий контракт з директором товариства Іщенком Анатолієм Гри-
горовичем на новий строк з 01.01.2019 по 31.12.2019, за сумісництвом. Іщен-
ко А. Г. акціями товариства не володіє, письмової згоди на розкриття 
паспортних даних не надав, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Інші посади, які Іщенко А.Г. обіймав протягом останніх 
п’яти років: заступник генерального директора з виробництва ТОВ «Приват-
Агроцентр» (10.08.2011–02.11.2015), генеральний директор ТОВ «Агроцентр-
Україна» (03.11.2015– 04.02.2016), генеральний директор ТОВ «Консалтинго-
ва компанія «Агроцентр-Україна» (05.02.2016–31.01.2018), заступник 
директора з виробництва СТОВ «Придніпровський край» (з 19.02.2018). 

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. Директор Іщенко А.Г. 06.12.2018.

Приватне акцІонерне товариство «киЇвське 
автотрансПортне ПІДПриЄМство 

«УкрПроДконтракт», 
код ЄДрПоУ 05415608

(місцезнаходження: 02140, м.Київ, вул. Ревуцького, буд. 56)
далі-Товариство, повідомляє про прийняття 6 грудня 2018 року єдиним 

акціонером Товариства рішення про припинення Товариства у зв’язку з ре-
організацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт». 

При перетворенні Товариства все його майно, права та обов’язки пере-
ходять до правонаступника – товариства з обмеженою відповідальністю 
«Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт»

Протягом 30 днів починаючи з 6 грудня 2018 року Товариство письмово по-
відомляє всіх кредиторів про ухвалене рішення щодо припинення Товариства 
у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення. Кредитор, вимоги якого до 
Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів 
після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може зверну-
тися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких 
дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави 
чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед креди-
тором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між 
Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у визначений 
строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від 
Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Голова комісії з припинення товариства  І.Л.Шрамко
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Повідомлення 
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

ат «ПІреУс Банк МкБ»
Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Місцезнаходження товариства:
Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ» (далі - 

«Банк») висловлює Вам свою повагу та повідомляє, що 11 січня 2019 року 
о 16:00 у приміщенні ат «ПІреУс Банк МкБ» за адресою: м. київ, 
вул. Іллінська 8, під’їзд 7, 4-й поверх, кімната для засідань № 1, відбу-
дуться позачергові Загальні збори акціонерів Банку.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів прохо-
дитиме 11 січня 2019 року у приміщенні Головного офісу АТ «ПІРЕУС БАНК 
МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Іллінська 8, під’їзд 7, 4-й поверх, кімната 
для нарад № 1. Реєстрація акціонерів починається о 15:30 і закінчиться о 
15:45. Початок позачергових Загальних зборів акціонерів о 16:00.

Акціонерам для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах 
акціонерів при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує осо-
бу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосу-
вання на позачергових Загальних зборах акціонерів. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік 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 передбаче-
но завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 
загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних 
зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 07 січня 
2019 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів 

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових За-

гальних зборів акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
3. Обрання Ревізійної Комісії АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
4. Обрання Голови Ревізійної Комісії АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
5. Затвердження умов цивільно-правового договору з Головою та Чле-

нами Ревізійної Комісії АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
Адреса власного веб – сайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, 
а також інформація зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України 
«Про акціонерні товариства»: http://www.piraeusbank.ua

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів, всі акціонери 
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» мають можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного поза-
чергових Загальних зборів. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 
11 січня 2019 р. (включно) у робочі дні з 09:00 до 18:00. за адресою: м. Київ, 
вул. Іллінська, 8, під’їзд 7, офіс АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», а у день прове-
дення зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління С.В. Наумов. 

Телефон для довідок: (044) 495-88-88.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-

лення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПІРЕ-
УС БАНК МКБ», а саме 26.11.2018р., загальна кількість акцій складає 
253 134 694 (двісті п’ятдесят три мільйоні сто тридцять чотири тисячі шіст-
сот дев’яносто чотири) прості іменні акції; з яких кількість голосуючих про-
стих акцій дорівнює - 253 123 136 (двісті п’ятдесяти трьом мільйонам ста 
двадцяти трьом тисячам ста тридцяти шести) акцій.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», 
акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати 
письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів, які надійшли на його 
адресу.

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісно-
го складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних збо-
рів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Шановні акціонери! Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону 
України «Про депозитарну систему Україну» при визначені кворуму та при 
голосуванні на загальних зборах не враховуються акції учасників, які до 
07 січня 2019 р. (дата складання переліку учасників, які мають право на 
участь у позачергових Загальних зборах акціонерів) не уклали з депозитар-
ною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.

наглядова рада ат «ПІреУс Банк МкБ»

ПУБЛІЧне акцІонерне товариство «ПІреУс Банк МкБ»

акцІонерне товариство «Банк 3/4»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента 

I. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4». 2.Код за ЄДРПОУ 36002395. 3.Місцезнахо-
дження 04080 м.Київ вулиця Кирилівська, 25. 4.Міжміський код, телефон та 
факс 0443649800 0443649800. 5.Електронна поштова адреса m.korneva@
bank34.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації https://www.bank34.ua/special_
info/yr.2018/. 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 По-
ложенняПрийняття рішення про надання згоди на вчинення значних право-
чинів. 

II. текст повідомлення: 06.12.2018р. Рада Банку (присутні на засіданні 
4 члена Ради, за - 4) надала згоду на укладання Емітентом Генерального 
кредитного договору згідно з Положенням про застосування Національним 
банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банків-
ської системи, затвердженим постановою Правління Національного банку 
України від 17.09.2015р. № 615.

III. Підпис.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. 06.12.2018 Голова Правління 
в.а.Іщенко

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«Каплинцiвське». 2.Ідентифікаційний код юридичної особи: 05529308. 
3.Місцезнаходження:37030, Полтавська обл., Пирятинський район,  
с.Каплинцi. 4. Міжміський код, телефон та факс: (067)460-60-81.  
5.Електронна поштова адреса: L.MIshanIna@kernel.ua. 6.Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: http://kaplyntcivske.pat.ua/. 7. Вид особливої 
інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
06.12.2018 наглядова рада ПрАТ «Каплинцiвське» (протокол засі-

дання вiд 06.12.2018) прийняла рішення переукласти трудовий контр-

акт з директором товариства Голубом Сергієм Михайловичем на но-
вий строк з 01.01.2019 по 31.12.2019, за сумісництвом. Голуб С. М. 
акцiями товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має; письмову згоду на розкриття паспортних да-
них не надав; iншi посади, якi Голуб С. М. обіймав протягом останнiх 
п’яти рокiв – директор СТОВ «Дружба», з 23.03.2011 по 30.01.2015; 
керуючий дільницею СТОВ «Дружба-Нова», з 06.05.2014 по 30.01.2015, 
за сумiсництвом; з 10.02.2015 по 28.02.2017 менеджер села СТОВ 
«Дружба-Нова»; з 01.03.2017 по теперішній час керуючий відділенням 
СТОВ «Дружба-Нова»; з 18.05.17 по теперішній час директор СТОВ 
«Дружба» за сумісництвом.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Директор Голуб с. М. 06.12.2018

Приватне акцIонерне товариство 
«каПЛинцIвське»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. 
I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Приватне 
акцІонерне товариство «ПЛеМЗавоД «ЯненкІвський». 
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20597543. 3. Місцезнахо-
дження: 08470, київська обл., Переяслав-Хмельницький район, 
село Пологи-Яненки. 4. Міжміський код, телефон та факс: (04567) 
5-18-39 (т/ф). 5. Електронна поштова адреса: info@plemzavod.pat.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.plemzavod.pat.ua. 7. Вид осо-
бливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 
II. текст повідомлення. Назва уповноваженого органу емiтента, який 
прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: Загальні збори ак-
ціонерів. Дата прийняття рiшення – 06.12.2018. Змiст такого рiшення iз 
зазначенням пiдстав: Припинення повноважень членів органів то-
вариства та обрання нових осіб на ці посади на підставі рішення 
загальних зборів акціонерів. Припинено повноваження – Голова 
наглядової ради кормiлiцин вiктор Михайлович. Не надав згоди на 
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй 
особi, у вiдсотках – 0. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді - з 07.11.2011. Припинено повноваження – член наглядової 
ради Шкатула Михайло Миколайович. Не надав згоди на розкриття 
паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у 
вiдсотках – 0. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 
30.04.2014.Припинено повноваження – член наглядової ради Ши-
шук андрiй вячеславович. Не надав згоди на розкриття паспортних 
даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 
0. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 30.04.2014. 
Припинено повноваження – член наглядової ради товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «Лантан Фiнанс», Ідентифікаційний 
код юридичної особи - 34540066. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать 
цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді - з 30.04.2014. Припинено повноваження – член наглядової 
ради регiональне вiддiлення Фонду державного майна України в 
київський областi, Ідентифікаційний код юридичної особи - 19028107. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр 
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0,209963. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 30.04.2014. У 
зв`язку із зменшенням кількісного складу наглядової ради з 5 до 
3 осіб, на посаду члена наглядової ради замість двох звільнених 
осіб нікого не обрано. обрано - Голова наглядової ради конова-
лов Ігор олегович. Паспорт СК113240, виданий 15.11.1996р. Миронів-
ським РВ ГУ МВС України в Київській області. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, 
якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, на який призначено (об-
рано) особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: Приватне підприємство «Євросем», директор. 
Особа є представником акціонера - Приватне підприємство «Євро-
сем», код 34218716, якому належить 4 879 819 шт. простих іменних ак-
цій, що складає 85,381976 % у статутному капіталі. обрано - член на-
глядової ради Грищенко костянтин Леонідович. Паспорт ВС 600575, 
виданий 03 січня 2001 року Сніжнянським МВ УМВС України в Доне-
цькій обл.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 
0. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Мале приватне під-
приємство Фірма «ерідон», Заступник директора департаменту 
агровиробництва. Особа є незалежним директором. обрано - член 

наглядової ради титаренко наталія володимирівна. Паспорт СМ 
926421, виданий 20 березня 2007 року Києво-Святошинським РВ ГУ 
МВС України в Київській області. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать 
цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, на який призначено (обрано) особу – 
3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: Мале приватне підприємство Фірма «ерідон», Директор з 
економіки. Особа є незалежним директором. Припинено повнова-
ження – Голова ревізійної комісії колеснiкова Iрина сергiївна. Не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, 
якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді - з 30.04.2014. Припинено повноваження – 
член ревізійної комісії немченко Юрiй вiкторович. Не надав згоди 
на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй 
особi, у вiдсотках – 0. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді - з 30.04.2014. Припинено повноваження – член ревізійної ко-
місії - Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України в Київ-
ський областi, Ідентифікаційний код юридичної особи - 19028107. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр 
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0,209963. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 30.04.2014. об-
рано - Голова ревізійної комісії Фатєєва Любов вікторівна. Пас-
порт МА № 054727, виданий 20 березня 1996 року Путивльським РВ 
УМВС України в Сумській обл. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй 
особi, у вiдсотках – 0. Строк, на який призначено (обрано) особу – 
3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: Мале приватне підприємство Фірма «ерідон», керівник 
контрольно-ревізійного відділу. обрано - член ревізійної комісії 
колос Любов Григорівна. Паспорт СК 911575, виданий 12 серпня 
1998 Переяслав-Хмельницьким МРВ ГУ МВС в Київській області. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр па-
кета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, на 
який призначено (обрано) особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: Приватне підприємство «Євро-
сем», заступник головного бухгалтера. обрано - член ревізійної 
комісії циганок ольга василівна. Паспорт СК 740238, виданий 
19  січня 1998 року Переяслав-Хмельницьким МРВ ГУ МВС в Київській 
області. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0. 
Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Приватне підприєм-
ство «Євросем», головний бухгалтер. Припинено повноваження – 
Голова правлiння овчаренко вiктор Михайлович. Не надав згоди на 
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй 
особi, у вiдсотках – 0. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 
з 03.10.2014. обрано - Голова правлiння Чернюк Михайло васильо-
вич. Паспорт СТ № 279839, виданий 27 жовтня 2011 року, Рокитнянським 
РУ ГУ МВС України в Київській області. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй 
особi, у вiдсотках – 0. Строк, на який призначено (обрано) особу – до пере-
обрання. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
директор ДП агрофірма «Іскра», директор ПП «соєва сфера», За-
ступник директора ДП агрофірма «Іскра», Директор ПП «Євросем». 
III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Найменування посади: Голова 
правлiння овчаренко вiктор Михайлович. 06.12.2018

Приватне акцІонерне товариство «ПЛеМЗавоД «ЯненкІвський»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. 
І. Загальні відомості. Повне найменування емітента: Приватне 
акцІонерне товариство «ао ГаЛант». Ідентифіка-
ційний код: 01552492. Місцезнаходження: 04080, м. Київ, 
вул. Чорноморська,1. Міжміський код, телефон та факс: (044)463-74-38 . 
Електронна поштова адреса: info@aogalant.kiev.ua. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://aogalant.kiev.ua/doc/ Вид особливої інформації: Відомості 
про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочи-
нів.

II. текст повідомлення
Наглядовою радою прийняте рішення від 06.12.2018 року (Протокол 

№ 19) про надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет право-
чину: надання в заставу транспортних засобів АБ «УКРГАЗБАНК». Ринков 
вартість майна, що є предметом правочину: 1274,0 тис. грн. Вартість акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 7963,8 
тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках): 15,997%. Загальна кількість голосів – 
3(три), кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення - 
3 (три), «проти» -немає . Додаткові критерії для віднесення правочину до 
значного правочину статутом не передбачені. Особа, зазначена нижче, під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Генеральний ди-
ректор Шаперенков в.о.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 10 грудня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

4

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

з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцІонерне 
товариство «Черкаси-авто»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 05390402
3. Місцезнаходження 19632 с. Степанки, Черкаського району, Черкась-

кої області Смілянське шосе, буд.4
4. Міжміський код, телефон та факс (0472) 55-99-59 (0472) 55-99-58
5. Електронна поштова адреса butevich@auto.cherkassy.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://cherkassy-avto.ukravto.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 

Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких 
стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

II. текст повідомлення
1).Дата отримання інформації: 06.12.2018;
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної 

особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: 
юридична особа - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВ-
ТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», пакет власника акцій - збільшився;

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торго-
вельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місце-
вого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для 

юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 03121566
Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) 

вона відбувалась: емітентом отримано вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй 
України» iнформацiйне повiдомлення про завершення виконання процедур, 
пов’язаних з обов’язковим продажем простих акцiй ПРАТ «ЧЕРКАСИ-АВТО» 
акцiонерами на вимогу особи, яка є власником домiнуючого контрольного па-
кета акцiй, вiдповiдно до ст. 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства», 
внаслiдок чого пакет власника акцій - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 03121566, міс-
цезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 15/2) збільшився. ;

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих 
акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 99,9985 % (668 237 шт. 
простих iменних акцiй, розмір частки в загальнiй кiлькостi акцiй 95,0219 %,). 

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих 
акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет 
голосуючих акцій): 100%(703 245 шт. простих iменних акцiй, розмір частки в 
загальнiй кiлькостi акцiй 100%);

Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або наймену-
вання та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він 
дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володін-
ня корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що 
діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями:відсутні данні ;

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): 
04.12.2018.

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  Дирда в.о.

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 акцІонерне 

товариство «киЇвське автотрансПортне ПІД-
ПриЄМство «УкрПроДконтракт»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05415608
3. Місцезнаходження: 02140, м.Київ, вул. Ревуцького, 56
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445699597 0445699597
5. Електронна поштова адреса: info@uprk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ilta.ua/aboutus/public-info/
7. Вид особливої інформації: Припинення емітента шляхом злиття, при-

єднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу 
емітента або суду.

II. текст повідомлення 
6 грудня 2018 року Загальними зборами акціонерів було прийняте рі-

шення про припинення Товариства шляхом перетворення Приватного акці-
онерного товариства «Київське автотранспортне підприємство «Укрпрод-
контракт» у Товариство з обмеженою відповідальністю «Київське 
автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», яке буде повним пра-
вонаступником всіх прав та обов’язків Приватного акціонерного товариства 
«Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт».

Метою припинення Приватного акціонерного товариства «Київське авто-
транспортне підприємство «Укрпродконтракт» шляхом його перетворення у 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Київське автотранспортне підпри-
ємство «Укрпродконтракт» є мінімізація витрат Товариства, пов’язаних з об-
слуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як акціонерне товариство. 

Зміна органiзацiйно-правової форми дозволить уникнути цілого ряду витрат 
на послуги, що не мають безпосереднього відношення до господарської ді-
яльності Товариства i сумарна вартість яких досягає значних розмірів.

Рішення про припинення Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом 
перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю голосували прий-
нято одноосібно єдиним акціонером Товариства відповідно до ст. 49 ЗУ «Про 
акціонерні товариства». Розмір статутного капіталу товариства - правонас-
тупника ТОВ «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт» 
дорівнюватиме розміру статутного капіталу Товариства і становитиме 18 143 
026,98 грн. Активи та зобов'язання Товариства передаються до правонас-
тупника у повному обсязі згідно з передавальним актом. Порядок та умови 
обміну акцій Товариства на частки товариства - правонаступника: акції Това-
риства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства - правонас-
тупника та розподіляються серед його учасників. При перетворенні Товари-
ства всі акціонери ( їх правонаступники), акції яких не будуть викуплені, 
стають засновниками (учасниками) товариства - правонаступника. Розподіл 
часток створюваного ТОВ «Київське автотранспортне підприємство «Укр-
продконтракт» відбувається із збереженням співвідношення номінальної 
вартості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства. 
Розмір частки учасника в ТОВ «Київське автотранспортне підприємство 
«Укр продконтракт» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій 
належних йому у статутному капіталі Товариства до перетворення. Розмір 
частки учасника (у відсотках) в статутному капіталі створюваного ТОВ «Київ-
ське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт» дорівнює розміру 
його частки у відсотках в статутному капіталі Товариства до перетворення.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Голова комісії з припинення І.Л. Шрамко   07.12.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емі-
тента І.1.1.Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне това-
риство «Струмок»; 1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
05390842; 1.3. Місцезнаходження емітента: 27013, Кіровоград-
ська обл., Добровеличківський р-н., с. Тишківка, вул. Кооперативна,9; 
1.4. Міжміський код, телефон, факс емітента: (05253) 2-53-84,5-54-90; 
1.5. Електронна поштова адреса емітента: 05390842@at24.com.ua; 
1.6. Cторінка в мережі Інтернет для розкриття інформації: strumok.
at24.com.ua; 1.7. Вид особливої інформації: відомості про зміну ак-
ціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 

ІІ. Емiтентом 06.11.2018р. отримано вiд ПАТ «НДУ» перелiк 
акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв, 
складений станом на 30.11.2018р. на пiдставi якого виникла така 
iнформацiя: частка акцiонера Регiональне вiддiлення Фонду Держав-
ного майна України по Кiровоградськiй областi код ЄДРПОУ:13747462 

в кiлькостi 25132 простих iменних акцiй становила 19,820189% до за-
гальної кiлькостi акцiй та 19,820189% до кiлькостi голосуючих акцiй 
Товариства, зменшилась до 0% до загальної кiлькостi акцiй товари-
ства та 0 % до кiлькостi голосуючих акцiй. Частка акцiонера «Фiзична 
особа 1» становила 0% до загальної кiлькостi акцiй Товариства та 0% 
до кiлькостi голосуючих акцiй Товариства збiльшилась на 25132 про-
стих iменних акцій, що становить 19,820189% до загальної кiлькостi 
акцiй та 19,820189% до кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Емiтент 
не отримував вiд акцiонера повiдомлення про придбання цiнних 
паперiв згiдно ст.64 Закону України « Про акцiонернi товариства» 
оскiльки акцiонер є афiлiйованою особою до акцiонера, який вже був і 
є власником значного пакета акцiй Товариства.

ІІІ. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством України Директор козицький Григорій ар-
сенійович.

ПУБЛIЧне акцIонерне товариство «стрУМок»
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Приватне акцIонерне товариство З 
IноЗеМниМи IнвестицIЯМи «синтеЗ ойЛ»

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 у офіційному друкованому виданні)

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

СТВО З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ «СИНТЕЗ ОЙЛ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14343703
3. Місцезнаходження емітента: 68000 Одеська область, м.Чорно-

морськ, вул. Пiвнiчна, буд.2
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0482 345-840  

048 729-96-96
5. Електронна поштова адреса емітента: office@sintez.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.sintez.com.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових 

осiб емiтента
2. текст повідомлення

Головного бухгалтера Пашкову Наталю Сергiївну (паспорт: серiя КЕ 
номер 037709, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в 
Одеськiй обл. 25.10.1995р.) призначено 03.12.2018р. (дата вчинення дiї 
03.12.2018р.) Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу - без-
строково, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти 
рокiв - бухгалтер. Рiшення прийнято Директором Товариства. Обгрунту-
вання змiн: змiна органiзацiйної структури Товариства. Пiдстава рiшення: 
наказ Директора Товариства, заява Пашкової Н.С.

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

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

2. Найменування посади.
Директор________ Яровий Євгенiй Iванович  07.12.2018р.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(відомості про припинення емітента шляхом перетворення за 
рішенням вищого органу емітента). 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23535465.
1. Місцезнаходження 04073, Київ, проспект Cтепана 

Бандери, б.5
2. Міжміський код, телефон та факс 044-468-11-73 
3. Електронна поштова адреса inozemtseva2908@bigmir.net
4. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://emitent.tetra-studio.com.
ua/uapahk

текст повідомлення
06.12.2018 єдиним акцiонером ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «УКРПРОМАВТОШИНОРЕМОНТ» одноосiбно, в зв’язку з 
економiчною недоцiльнiстю подальшого функцiонування в 
органiзацiйно - правовiй формi – акцiонерне товариство, було прийня-
то рiшення припинити дiяльнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «УКРПРОМАВТОШИНОРЕМОНТ» шляхом перетворення 
на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БIЗНЕС-
ЦЕНТР «ТИТУЛ». Все майно, всi майновi права, грошовi кошти, 
зобов’язання та iншi права та обов’язки ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «УКРПРОМАВТОШИНОРЕМОНТ» переходять до його 
правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«БIЗНЕС-ЦЕНТР «ТИТУЛ». Товариством випущено 5 400 000 простих 
iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. У обiгу є 5 400 000 акцiй, 
100 % яких належать 1 (одному) акцiонеру – Зiмiнiй Нелi Василiвнi. Усi 
акцiї є голосуючими.

ПУБЛIЧне акцIонерне товариство
«УкрПроМавтоШинореМонт»

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 по 
газопостачанню та газифікації «Київоблгаз»

2. Код за ЄДРПОУ: 20578072
3. Місцезнаходження: 08150 Київська обл., м. Боярка, Шевченка, 178
4. Міжміський код, телефон та факс: 04598-3-52-52 0-44-205-53-66
5. Електронна поштова адреса: maiia.reva@kvgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: kv.104.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: 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Наказом ПАТ «Київоблгаз» про переведення від 03.12.2018 року 

№ 2992  о/с, переведено Пророк Віту Василівну з посади заступника голов-
ного бухгалтера з бухгалтерського обліку ПАТ «Київоблгаз» на посаду го-
ловного бухгалтера ПАТ «Київоблгаз», на підставі заяви Пророк В.В. від 
03.12.2018 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
Голова правління Дронов Д.с.

ПУБЛІЧне акцІонерне товариство По ГаЗоПостаЧаннЮ та ГаЗиФІкацІЇ «киЇвоБЛГаЗ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Марганецький рудоремонтний завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 05448389
3. Місцезнаходження: 53401 Дніпропетровська обл., м. Марганець , 

вул. Єдності, будинок 162
4. Міжміський код, телефон та факс: (05665) 2-25-50, 05665-22550 
5. Електронна поштова адреса: info@mrrz.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-

вочину: 06.12.2018р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди 

на вчинення значного правочину: наглядова рада.
Предмет правочину: литво та запчастини (договір комісії № 0103 від 

01.03.2017р. та специфікації до нього, укладені з Товариством з обмеже-
ною відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Роллекс ЛТД», 
код ЄДРПОУ 13444905, 53401, Дніпропетровська обл., м. Марганець, 
вул. Радянська, буд. 162); 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена відповідно до законодавства: 15854,00 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 137351,00 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках): 11,54%.

Загальна кількість голосів членів наглядової ради: 3.
Загальна кількість голосів членів наглядової ради, присутніх на засі-

данні: 2.
Кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення: 2.
Кількість голосів, що проголосували «проти» прийняття рішення:0.
На засіданні наглядової ради ПрАТ «МРРЗ» (протокол № 10 від 

06.12.2018р.) були присутні два члени наглядової ради з трьох, необхід-
ний кворум для роботи та прийняття наглядовою радою рішень був на-
явний. Наглядова рада правоможна приймати такі рішення. 

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 
не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонер-
ного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-
формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: на засіданні наглядової ради ПрАТ «МРРЗ» (прото-
кол № 10 від 06.12.2018р.) було прийтяно рішення схвалити значні пра-
вочини та специфікації до них, вчинені Товариством у 2017-2018рр.

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину: 06.12.2018р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди 
на вчинення значного правочину: наглядова рада.

Предмет правочину: металопрокат (договір поставки № 83/16 від 
16.09.2016р., укладений із Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Вартіс», код ЄДРПОУ 34350636, 08132, Київська обл., Києво-
Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 21, корпус В, 
1  пов.); 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена відповідно до законодавства: 21882,89 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 137351,00 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках): 15,93%.

Загальна кількість голосів членів наглядової ради: 3.
Загальна кількість голосів членів наглядової ради, присутніх на засі-

данні: 2.
Кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення: 2.
Кількість голосів, що проголосували «проти» прийняття рішення:0.
На засіданні наглядової ради ПрАТ «МРРЗ» (протокол № 10 від 

06.12.2018р.) були присутні два члени наглядової ради з трьох, необхід-
ний кворум для роботи та прийняття наглядовою радою рішень був на-
явний. Наглядова рада правоможна приймати такі рішення. 

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 

не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонер-
ного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-
формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: на засіданні наглядової ради ПрАТ «МРРЗ» (прото-
кол № 10 від 06.12.2018р.) було прийтяно рішення схвалити значні пра-
вочини та специфікації до них, вчинені Товариством у 2017-2018рр.

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину: 06.12.2018р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди 
на вчинення значного правочину: наглядова рада.

Предмет правочину: металопрокат (договір № АВ-111805 від 
03.05.2018р., укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю 
«АВ Метал Груп», код ЄДРПОУ 36441934, 49000, Дніпропетровська обл., 
м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, 5); 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена відповідно до законодавства: 17840,00 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 137351,00 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках): 12,99%.

Загальна кількість голосів членів наглядової ради: 3.
Загальна кількість голосів членів наглядової ради, присутніх на засі-

данні: 2.
Кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення: 2.
Кількість голосів, що проголосували «проти» прийняття рішення:0.
На засіданні наглядової ради ПрАТ «МРРЗ» (протокол № 10 від 

06.12.2018р.) були присутні два члени наглядової ради з трьох, необхід-
ний кворум для роботи та прийняття наглядовою радою рішень був на-
явний. Наглядова рада правоможна приймати такі рішення. 

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 
не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонер-
ного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-
формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: на засіданні наглядової ради ПрАТ «МРРЗ» (прото-
кол № 10 від 06.12.2018р.) було прийтяно рішення схвалити значні пра-
вочини та специфікації до них, вчинені Товариством у 2017-2018рр.

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину: 06.12.2018р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди 
на вчинення значного правочину: наглядова рада.

Предмет правочину: конуси, броні, ливарні заготівлі (договір № 01/17 
вiд 04.01.2017р., укладений з Товариством з обмеженою відповідальніс-
тю «Ремгірмаш», код ЄДРПОУ 37861325, 50026, Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Широківське шосе, 9); 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена відповідно до законодавства: 17330,00 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 137351,00 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках): 12,62%.

Загальна кількість голосів членів наглядової ради: 3.
Загальна кількість голосів членів наглядової ради, присутніх на засі-

данні: 2.
Кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення: 2.
Кількість голосів, що проголосували «проти» прийняття рішення:0.
На засіданні наглядової ради ПрАТ «МРРЗ» (протокол № 10 від 

06.12.2018р.) були присутні два члени наглядової ради з трьох, необхід-
ний кворум для роботи та прийняття наглядовою радою рішень був на-
явний. Наглядова рада правоможна приймати такі рішення. 

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 
не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціо-
нерного товариства: статутом товариства додаткові критерії не перед-
бачені.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-
формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: на засіданні наглядової ради ПрАТ «МРРЗ» (прото-
кол № 10 від 06.12.2018р.) було прийтяно рішення схвалити значні пра-
вочини та специфікації до них, вчинені Товариством у 2017-2018рр.

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

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

2. Генеральний директор корогодський I. П. 06.12.2018

Приватне акцIонерне товариство «МарГанецький рУДореМонтний ЗавоД»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Акціонерне товариство «Київський науково-дослідний та 

проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 
16392628
3. Місцезнаходження 
01135 м. Київ пр-т Перемоги, 4
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044)236-09-32 (044)246-59-82
5. Електронна поштова адреса 
enprojct@kiep.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації 
http://www.kiep.kiev.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-

лу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цьо-
го Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

Рішення про звільнення прийнято позачерговими Загальними 
зборами 06.12.2018 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу по-
зачергових загальних зборів №35 від 06.12.2018 р.

Посадова особа Фонд державного майна України (код за ЄДРПОУ: 
00032945), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена у 
зв’язку із припиненням повноважень Ревізійної комісії у повному 
складі.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 25,000025%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 25,000025%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 місяців.
Уповноваженою особою від члена ревізійної комісії Фонду дер-

жавного майна України була Козленко Поліна Сергіївна (паспорт: 
серія ТТ номер 037631 виданий 11.01.2011 р. Дніпровським РУ ГУ 
МВС України в м. Києві), згідно із Листом ФДМУ №10-17-1093 вiд 
18.01.2018 року. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 місяців.
Рішення про звільнення прийнято позачерговими Загальними 

зборами 06.12.2018 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу по-

зачергових загальних зборів №35 від 06.12.2018 р.
Посадова особа Кизима Євген В’ячеславович (паспорт: серія ЕО 

номер 867985 виданий 19.03.2001 р. Доманівським РВ УМВС Украї-
ни в Миколаївській обл.), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, 
звільнена у зв’язку із припиненням повноважень Ревізійної комісії у 
повному складі.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 міс.
Рішення про обрання прийнято позачерговими Загальними збо-

рами 06.12.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу поза-

чергових загальних зборів №35 від 06.12.2018 р.
Фонд державного майна України (код за ЄДРПОУ: 00032945) об-

рано на посаду Член Ревізійної комісії у зв’язку із припиненням по-
вноважень попереднього складу Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 25,000025%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 25,000025%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: строком на 3 роки.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 993107 ак-

цій.
Фонд державного майна України є акціонером Товариства.
Козленко Поліна Сергіївна (паспорт: серія ТТ номер 037631 ви-

даний 11.01.2011 р. Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві) 

упов новажена членом Ревізійної комісії - Фондом державного майна 
України представляти інтереси у складі Ревізійної комісії Товариства 
у зв’язку із обранням Фонду державного майна України членом Реві-
зійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: строком на 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 

травня 2017 - по сьогоднішній час головний спеціаліст відділу звіт-
ності Управління фінансового планування та фінансово-економічного 
моніторингу господарської діяльності Департаменту планування і 
моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань бан-
крутства Фонду державного майна України. До травня 2017 року ін-
формація про стаж роботи кандидата відсутня.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Козленко П.С. є уповноваженою особою члена Ревізійної комісії 

Фонду державного майна України, якому належить 993 107 штук 
простих іменних акцій.

Рішення про обрання прийнято позачерговими Загальними збо-
рами 06.12.2018 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу поза-
чергових загальних зборів №35 від 06.12.2018 р.

Кизима Євген В’ячеславович (паспорт: серія ЕО номер 867985 
виданий 19.03.2001 р. Доманівським РВ УМВС України в Миколаїв-
ській області) обрано на посаду Член Ревізійної комісії у зв’язку із 
припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: строком на 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: З 

12.2017 р. по т.ч. – Фінансовий директор (за сумісництвом) Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Укратом Сервіс». З 11.2017 р. 
по т.ч. – Головний бухгалтер Приватного акціонерного товариства 
«Міжнародна енергетична група». 05.2016 – 11.2017 рр. – Головний 
бухгалтер Товариства з обмеженою відповідальністю «Укратом Сер-
віс». 06.2010 – 05.2016 рр. - Головний бухгалтер Приватного акціо-
нерного товариства «Міжнародна енергетична група».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про обрання прийнято позачерговими Загальними збо-

рами 06.12.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу поза-

чергових загальних зборів №35 від 06.12.2018 р.
Арзамазова Катерина В’ячеславівна (паспорт: серія ЕР номер 

397268 виданий 26.10.2010 р. Доманівським РВ УМВС України в Ми-
колаївській обл.) обрано на посаду Член Ревізійної комісії у зв’язку із 
припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: строком на 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: З 

04.2018 р. по т.ч. - Головний бухгалтер (за сумісництвом) Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Менеджмент Енерго». З 11.2017 р. 
по т.ч. – Головний бухгалтер Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Укратом Сервіс». 10.2016 – 11.2017 рр. – Бухгалтер Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Укратом Сервіс». 12.2007 – 
09.2016 рр. - Бухгалтер Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Арсенал Кемі».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 

2.
Голова правління Малахов Ю.в.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
07.12.2018

(дата) 

акцІонерне товариство «киЇвський наУково-ДосЛІДний 
та Проектно-констрУкторський ІнститУт «енерГоПроект»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
«Київметробуд»

2. Код за ЄДРПОУ 01387432
3. Місцезнаходження 03065 м. Київ, вул. Світлогірська, 

2/25
4. Міжміський код, телефон та факс (044)408-65-56
5. Електронна поштова адреса corp.viddil@metrobud.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

www.metrobud.kiev.ua

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

II. текст повідомлення
В зв’язку з необхідністю зміни кількісного складу наглядової ради това-

риства з метою приведення його у відповідність до нової редакції «Поло-
ження про Наглядову раду Товариства» 06 грудня 2018 року позачергови-
ми загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства 
«Київметробуд» (протокол №12 від 06.12.2018р.) прийнято рішення про 
зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження Члена наглядової ради Токарев Олег Мико-
лайович (посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних 
даних); обіймав дану посаду з 21.05.2009р.; володіє 737 акціями, що скла-
дає 0,0184% статутного капіталу емітента; непогашених судимостей за ко-
рисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження Незалежного директора Третяк Юрій Івано-
вич (посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних); 
обіймав дану посаду з 26.04.2017р.; не володіє часткою у статутному капі-
талі емітента; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має;

- припинено повноваження Незалежного директора Кириченко Володи-
мир Валерійович (посадова особа не надавала згоду на розкриття персо-
нальних даних); обіймав дану посаду з 26.04.2018р.; не володіє часткою у 
статутному капіталі емітента; непогашених судимостей за корисливі та по-
садові злочини не має;

- припинено повноваження Члена наглядової ради Пономаренко Люд-
мила Володимирівна (посадова особа не надавала згоду на розкриття пер-
сональних даних); обіймала дану посаду з 16.08.2018р.; не володіє част-
кою у статутному капіталі емітента; непогашених судимостей за корисливі 
та посадові злочини не має;

- припинено повноваження Члена наглядової ради Закопайло Ольга 
Олександрівна (посадова особа не надавала згоду на розкриття персо-
нальних даних); обіймала дану посаду з 16.08.2018р.; не володіє часткою у 
статутному капіталі емітента; непогашених судимостей за корисливі та по-
садові злочини не має;

- обрано на посаду Членнаглядової ради Токарев Олег Миколайович 
(посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних). 
Особа є акціонером власником 737 акцій, що складає 0,0184% статутного 
капіталу емітента; особу призначено строком до 30 квітня 2021 року включ-
но; протягом останніх п’яти років займав посади: директор фінансовий 
ПАТ «Київметробуд», з 30 жовтня 2018р. – перший заступник генерального 
директора ПАТ «Київметробуд»; непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має;

- обрано на посаду Члена наглядової ради Лобода Олексій Анатолійо-
вич (посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних). 
Особа є представником акціонера юридичної особи «САН КАПІТАЛ ПРАЙ-
ВІТ ФАУНДЕЙШН», що володіє 600379 акціями товариства або 14,999987% 
статутного капіталу емітента. Лобода О.А. не володіє часткою у статутному 
капіталі емітента; особу призначено строком до 30 квітня 2021 року включ-
но; протягом останніх п’яти років займав посаду - начальник юридичного 
управління ПАТ «Київметробуд»; непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має;

- обрано на посаду Члена наглядової ради Павлюк Віталія Миколаївна 
(посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних). 
Особа є представником акціонера «КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІС-
ТЕМЗ ЛЛП», що володіє 936555 акціями товариства або 23,399075% ста-
тутного капіталу. Павлюк В.М. не володіє часткою у статутному капіталі 
емітента; особу призначено строком до 30 квітня 2021 року включно; про-
тягом останніх п’яти років займала посади:ТОВ «Текстиль-Контакт», за-
ступник начальника юридичного відділу, з 01.04.2014р. по теперішній час 
ТОВ «Текстиль-Контакт», начальник юридичного відділу; непогашених су-
димостей за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду Незалежного директора Дяченко Юлія Вікторівна 
(посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних). 
Пропозиція внесена акціонером Токаревим О.М., що володіє 737 акціями 
товариства або 0,0184% статутного капіталу. Дяченко Ю.В. не володіє 
часткою у статутному капіталі емітента; особу призначено строком до 30 
квітня 2021 року включно; протягом останніх п’яти років займала 
посади:начальник юридичного управління ДПІ Печерського району, з 
2017 року – заступник начальника управління по боротьбі з відмиванням 
доходів, одержаних незаконним шляхом ГУ ДФС в м. Києві 1; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду Незалежного директора Рижкова Олена Вікторівна 
(посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних). 
Пропозиція внесена акціонером Токаревим О.М., що володіє 737 акціями 
товариства або 0,0184% статутного капіталу. Рижкова О.В. не володіє част-
кою у статутному капіталі емітента; особу призначено строком до 30 квітня 
2021 року включно; протягом останніх п’яти років займала посади: голо-
вний бухгалтер ТОВ «Торговий дім Криворізький цемент», з травня 
2015 року по нинішній час – приватний підприємець (роздрібна торгівля не-
продовольчими товарами); непогашених судимостей за корисливі та поса-
дові злочини не має;

- обрано на посаду Члена наглядової ради Закопайло Ольга Олексан-
дрівна (посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних да-
них). Особа є представником акціонера Vantaris LTD, що володіє 911510 
акціями товариства або 22,773345% статутного капіталу. Закопайло О.О. 
не володіє часткою у статутному капіталі емітента; особу призначено стро-
ком до 30 квітня 2021 року включно; стаж роботи протягом останніх 
п’яти років відсутній; непогашених судимостей 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 
з законодавством. 

2. Найменування посади
Виконавчий директор __________________

(підпис) 
Метелиця Олександр 

Миколайович
М. П. 07.12.2018р. 

ПУБЛІЧне акцІонерне товариство 
«киЇвМетроБУД»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

СТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00222249
3. Місцезнаходження: 03056 м. Київ, вул. Польова, 24
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-89-64, (044) 456-89-64
5. Електронна поштова адреса: kzso@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00222249.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента

ІІ. текст Повідомлення 
Рішенням директора Товариства 05.12.2018 р. (Наказ № 11- к від 

05.12.2018 р.) Марченко Олену Вiкторiвну звільнено з посади Головного бух-
галтера за власним бажанням. Підстава такого рішення: Наказ № 11-к від 
05.12.2018 р., заява Марченко О.В. про звільнення з займаної посади за 
власним бажанням. Посадова особа перебувала на посаді Головного бухгал-
тера Товариства з 01.11.2013 р. Паспортні дані: паспорт серії СН, №182098, 
виданий 09.04.1996 року Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Акціями 
Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Замість посадової особи, яку звільнено, нікого не призначено.

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

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

2. Директор        степура в.в.  06.12.2018

Приватне акцІонерне товариство
«киЇвський ЗавоД ЗварЮваЛьноГо оБЛаДнаннЯ»
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Повідомлення
кредиторам про припинення ПриватноГо акцІонерноГо 

товариства «сЛ-ГрУП» шляхом його реорганізації (перетворення) 
в товариство З оБМеЖеноЮ вІДПовІДаЛьнІстЮ «сЛ-ГрУП»

На підставі Рішення від 23.11.2018р. №3/2018 акціонера ПрАТ «СЛ-
ГРУП» код ЄДРПОУ 38220430, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Ку-
тузова, буд 18/7В), у зв'язку з економічною недоцільністю подальшого 
функціонування організаційно-правової форми - акціонерне товариство  - 
вирішено припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛ-
ГРУП» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «СЛ-ГРУП».

Обрано комісію з припинення в складі однієї особи – Голови комісії з 
припинення. Головою комісії з припинення обрано Байдика Олега Воло-
димировича.

Все майно, всі майнові права, грошові кошти, зобов'язання та інші 
права та обов'язки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛ-
ГРУП» переходять до його правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛ-ГРУП».

Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів 
задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідо-
млення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СЛ-ГРУП».

На виконання вимог ст. 82 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» та ст. 105 Цивільного кодексу України, Товариство, в особі Голови 

комісії з припинення, повідомляє, що заяви кредиторів будуть приймати-
ся протягом 2-х місяців з моменту публікації повідомлення про прийняття 
рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СЛ-ГРУП» шляхом перетворення у встановленому порядку за місцезна-
ходженням Комісії з припинення на ім'я Голови комісії з припинення. Ви-
моги кредиторів задовольняються у порядку, визначеному діючим зако-
нодавством України, у тому числі ст. 112 Цивільного кодексу України. 
Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» 
кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого при-
пиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави 
чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про 
припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здій-
снення на вибір товариства однієї з таких дій: - забезпечення виконання 
зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки; - достроко-
вого припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та від-
шкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товари-
ством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений 
строк до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вима-
гає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед 
ним. Місцезнаходження Комісії з припинення Товариства: Україна, 01133, 
м. Київ, вул. Кутузова, буд 18/7В. Телефон для довідок: (044) 371 41 51

Голова комісії з припинення  Байдик о.в.

Приватне акцІонерне товариство «сЛ-ГрУП» 

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I.Загальні відомості
1.Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство 

«БУРОВИК». 2.Код за ЄДРПОУ– 01039926. 3.Місцезнаходження- 36002, 
Полтавська обл., м.Полтава, вул.Сосюри, буд.60. 4.Міжміський код, теле-
фон та факс- (0532)59-39-68. 5.Електронна поштова адреса- prat.burovik@
yandex.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації – https://burovik.nethouse.ua. 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ Поло-
ження про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відомості про 
припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу 
емітента 

II.текст повідомлення
ПрАТ «Буровик» повідомляє, що рішенням позачергових загальних збо-

рів акціонерів від 07.12.2018р., протокол № 11, прийнято рішення про при-
пинення емітента шляхом перетворення. Рішення прийнято з метою спро-
щення системи управління, мінімізації витрат акціонерного товариства, 
пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми як при-
ватне акціонерне товариство. Результати голосування: «за»- 6786 шт. голо-
суючих акцій або 100 відсотків від присутніх на зборах власників голосую-
чих акцій, «проти»- немає. Приватне акціонерне товариство «БУРОВИК» 
припиняється шляхом перетворення в Товариство з ОБМЕЖЕНОЮ відпо-
відальністю «БУРОВИК». Після перетворення ПрАТ «БУРОВИК» все його 

майно, права, обов’язки і зобов’язання щодо погашення податкових чи 
зобов’язань податкового боргу, а також всіх інших обов’язкових платежів, 
що виникли до та у процесі перетворення, переходять згідно з передаваль-
ним актом до його правонаступника Товариства з ОБМЕЖЕНОЮ відпові-
дальністю «БУРОВИК», розмір статутного капіталу якого становить 
5520,00 грн. Обмін акцій АТ на частки ТОВ здійснюється таким чином, що 
розмір статутного капіталу новоствореного ТОВ «Буровик» буде дорівню-
вати розміру статутного капіталу ПрАТ «Буровик» на дату створення та 
складе 5520,00 (П'ять тисяч п’ятсот двадцять гривень 00 копійок) грн. Акції 
товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства – пра-
вонаступника та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток від-
бувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між 
акціо нерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетво-
рюється. Акції ПрАТ «Буровик» конвертуються в частки товариства-
правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1. Загальна номінальна вар-
тість акцій, що належать акціонеру та відсоток у статутному капіталі 
ПрАТ «БУРОВИК» буде дорівнювати номінальній вартості частки учасника 
та відсотку у статутному капіталі Товариства-правонаступника.

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

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

2. Голова комісії з припинення  (підпис)    C.І.Гаген    07.12.2018 року

Приватне акцІонерне товариство «БУровик»

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 

"Запорiзький завод надпотужних 
трансформаторiв"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

13604509

3. Місцезнаходження 69124, мiсто Запорiжжя,  
вулиця Випробувачiв, будинок 2

4. Міжміський код, телефон та факс (061)701-93-10 (061)701-93-92
5. Електронна поштова адреса Svetlana.Pospelova@zst.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.zst.ua

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

II. текст повідомлення
05.12.2018 Наглядовою радою ПрАТ «Супер» було прийнято рiшення 

про надання згоди на вчинення значного правочину, предметом якого є 
надання в оренду з 01.01.2019 по 31.12.2019 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 169,20 тис. грн. 
Вартiсть активiв ПрАТ «Супер» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 124072 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «Супер»: 0.14%. Згiдно з 
положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПрАТ «Су-
пер» до значних правочинiв вiднесено: будь-якi правочини, незалежно вiд 
розмiру правочину, якщо це стосується придбання або вiдчуження нерухо-
мого майна. Загальна кiлькiсть голосiв - 3, кiлькiсть голосiв, що приймали 
участь у засiданнi - 3, що проголосували «за» прийняття рiшення - 3, «про-
ти» - 0. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Ковальчук Валентина Борисiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

06.12.2018
(дата)

Приватне акцIонерне товариство  
«ЗаПорIЗький ЗавоД наДПотУЖниХ трансФорМаторIв»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента – Приватне акцІонерне 
товариство «БУровик». 2.Код за ЄДРПОУ– 01039926. 3.Міс-
цезнаходження- 36002, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Сосюри, буд.60. 
4.Міжміський код, телефон та факс- (0532)59-39-68. 5.Електронна поштова 
адреса- prat.burovik@yandex.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації – https://
burovik.nethouse.ua. 7.Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 
розділу ІІІ- Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

II.текст повідомлення
Емітент повідомляє, що 07.12.2018р. позачерговими загальними збора-

ми акціонерів прийнято рішення про припинення ПрАТ «Буровик» шляхом 
перетворення, протокол № 11, в зв’язку з чим звільнено директора- Гаген 
Сергій Іванович, паспорт серії КО № 254806 вид.21.06.2001р. Зіньківським 
РВ УМВС України в Полтавській обл., не володіє акціями емітента, пере-
бував на посаді директора з 04.10.2018р.; обрано на термін до закінчен-
ня перетворення: голова комісії з припинення- Гаген Сергій Іванович, пас-

порт серії КО № 254806 вид.21.06.2001р. Зіньківським РВ УМВС України в 
Полтавській обл., не володіє акціями емітента, інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п’яти років- водій ПрАТ «Буровик», голова прав-
ління ПрАТ «Буровик», директор ПрАТ «Буровик»; член комісії з припинен-
ня- Кебкал Сергій Віталійович, паспорт серії КН № 334845 вид.13.02.1997р. 
Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., володіє 41,431% 
статутного капіталу, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 
п’яти років- займався підприємницькою діяльністю; член комісії з припи-
нення- Федорієнко Василь Макарович, паспорт серії КО № 250535 вид. 
15.06.2001р. Полтавським РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 
0,145% статутного капіталу емітента, інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п’яти років- пенсіонер.

Звільнена та обрані посадові особи непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не мають.

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

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

2. Голова комісії з припинення     (підпис)     с.І.Гаген      07.12.2018р.

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 «трест «киЇвеЛектроМонтаЖ»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04012750
3. Місцезнаходження: 01033, м.Київ, вул. Саксаганського 67
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 287-12-44 044 287-12-44
5. Електронна поштова адреса: reception@kievelmo.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://04012750.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

Рiшення прийнато 04.12.2018р. Орган, що прийняв рiшення: Наглядова 
рада ПАТ «Трест «Київелектромонтаж». Прийнято рiшення: надати згоду 

на укладання значного правочину та уповноважити голову правлiння-
керуючого Товариства Розгона А.М. укласти (пiдписати) вiд iменi Товари-
ства договiр купiвлi-продажу нерухомого майна: складськi будiвлi (в 
лiт.Е,Ж,З), що знаходяться за адресою: мiсто Київ, вул.Медова, будинок 3, 
за цiною не нижче 5075246 гривень, та з визначенням iнших умов на влас-
ний розсуд. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 36575 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 13,9%.

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 розгон анатолiй Миколайович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

05.12.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧне акцIонерне 

товариство 
"оДесавтотранс"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

22479374

3. Місцезнаходження 65039, мiсто Одеса, вулиця 
Транспортна, 5

4. Міжміський код, телефон та факс 0487207534 0487207534
5. Електронна поштова адреса oat@odessabuc.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.avtovokzal.od.ua

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

II. текст повідомлення
Наказом в.о. генерального директора ПАТ «Одесавтотранс» вiд 

04 грудня 2018 року №107-к призначено на посаду головного бухгалтера 
ПАТ «ОДЕСАВТОТРАНС» за сумiсництвом Савицьку Марiю Василiвну, 
паспорт серiї КЕ номер 643956, виданий 04.06.1997 Iллiчiвським РВ ОМУ 
УМВС України в Одеськiй областi, за її заявою. Змiни у персональному 
складi посадових осiб вiдбулись у зв'язку з вакантнiстю посади головного 
бухгалтера. У особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини. Особу призначено на посаду безстроково. Протягом 
останнiх п'яти рокiв особа займала посаду головного бухгалтера.

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 Жикова Iрина Сергiївна
Виконуючий обов'язки 
генерального директора

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)
05.12.2018

(дата)

Приватне акцIонерне товариство 
«БУровик»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Буровик»
2. Код за ЄДРПОУ: 01039926
3. Місцезнаходження: 36002 місто Полтава, вулиця Сосюри, 60
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 59-39-68, (0532) 59-39-68
5. Електронна поштова адреса: prat.burovik@yandex.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну акціоне-
рів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, мен-
шим або рівним пороговому значенню пакета акцій

ІІ. текст Повідомлення 
Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних па-

перів - 04.12.2018 р. Фізична особа Кебкал Сергій Віталійович придбав 
акції у кількості, що складає 0,98 % від загальної кількості акцій юридичної 
особи. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій 
до набуття права власності на такий пакет акцій - 50,2136 %; Розмір част-
ки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття 
права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих ак-
цій) - 51,4279 %; Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або 
опосередковано) вона відбувалась - інформація відсутня. Відомості про 
осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридич-
ної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями - інформа-
ція відсутня. Емітент не володіє інформацією про дату, в яку порогові зна-
чення було досягнуто або перетнуто.

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

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

2. Директор  Гаген С.І.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РВС БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 39849797
3. Місцезнаходження 04071 м. Київ вул. Введенська, 29/58
4. Міжміський код, 
телефон та факс

(044) 590 00 00

5. Електронна поштова 
адреса

office@rwsbank.com.ua

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

http://rwsbank.com.ua/uk/Information_
disclosure

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Єдиним акцiонером АТ «РВС БАНК» (далi-Банк) - Стецюком Олек-

сандром Володимировичем, було прийняте рiшення про змiну складу 
посадових осiб (Рiшення акцiонера №06122018/09 вiд 06.12.2018) 
(далi - Рiшення Акцiонера), а саме збiльшення кiлькiсного складу 
членiв Наглядової ради Банку до 7 (семи) осiб.

На пiдставi Рiшення Акцiонера на посаду члена Наглядової ради 
(як незалежного члена Наглядової ради Банку) обрано Середенка 
Дмитра Миколайовича.

Середенко Дмитро Миколайович часткою в статутному капiталi 
Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає.

Строк, на який призначено (обрано) особу: Середенка Дмитра Ми-
колайовича обрано строком на три роки.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти 

рокiв:
Радник Голови Правлiння ПАТ «Акцiонерний комерцiйний 

промислово-iнвестицiйний банк», Голова Наглядової Ради ПАТ « БАНК 
КРЕДИТ ДНIПРО», Радник директора по органiзацiйному розвитку 
ТОВ «Чарнокiт».

Єдиним акцiонером АТ «РВС БАНК» (далi-Банк) - Стецюком Олек-
сандром Володимировичем, було прийняте рiшення про змiну складу 
посадових осiб (Рiшення акцiонера №06122018/09 вiд 06.12.2018) 
(далi - Рiшення Акцiонера), а саме збiльшення кiлькiсного складу 
членiв Наглядової ради Банку до 7 (семи) осiб.

На пiдставi Рiшення Акцiонера на посаду члена Наглядової ради 
(як незалежного члена Наглядової ради Банку) обрано Мячина Андрiя 
Вiкторовича.

Мячин Андрiй Вiкторович часткою в статутному капiталi Банку не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.

Строк, на який призначено (обрано) особу: Мячина Андрiя 
Вiкторовича обрано строком на три роки.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

Начальник Управлiння безпеки АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку», Генеральний директор адмiнiстративно-
управлiнського персоналу ТОВ «Патера - Україна».

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 Кравець Владислав Iванович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.12.06

(дата)

акцIонерне товариство “рвс Банк”
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ЗатверДЖено
Загальними зборами учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ВСЕСВІТ»

Протокол № 113 від 05 листопада 2018 року
Директор ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» 

__________________________ Я.П. Савченко
ПросПект еМІсІЇ ІнвестицІйниХ сертиФІкатІв 

вІДкритоГо сПецІаЛІЗованоГо
ПайовоГо ІнвестицІйноГо ФонДУ «всІ»

(нова редакція)
місто київ – 2018 рік

1. Характеристика компанії з управління активами:
1.1. Повне та скорочене найменування компанії управління актива-

ми:
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Компанія з управління активами «Всесвіт» (надалі – Компанія);
Скорочене найменування: ТОВ «КУА «Всесвіт» 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 32800074 
1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: 04119, Україна, м. Київ, вул. Бі-

лоруська, буд. 23, літ. «А», номер телефону, факсу: (044) 207-02-99,  
207-02-95. 

1.4. Дата державної реєстрації: Шевченківська районна у місті Києві 
державна адміністрація від 22.01.2004.

1.5. Відомості про посадових осіб:
Посада Прізвище, ім’я, по 

батькові
Пряме та/або 

опосередковане 
володіння часткою в 
статутному капіталі 

компанії 
(відсотки щодо 

кожного)
Директор Савченко Ярослав 

Павлович
Не володіє

Головний бухгалтер Ульянова Ольга Олексіївна Не володіє 
Голова ревізійної 
комісії

Прітскер Анна Не володіє

Член ревізійної 
комісії

Мамчич Ірина Михайлівна Не володіє

Член ревізійної 
комісії

Попельух Олена Анатоліїв-
на

Не володіє

Голова Наглядової 
ради

Ульянов Володимир 
Анатолійович

Не володіє

Внутрішній аудитор Ребіцька Світлана Олексан-
дрівна

Не володіє

Інші посадові особи 
не обиралися

2. Характеристика Фонду: 
2.1. Повне та скорочене найменування:
Повне найменування українською мовою:
Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «ВСІ». 
Скорочене найменування українською мовою: ВСПІФ «ВСІ» (далі – 

Фонд).
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
2.2. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про 

Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестуван-
ня (далі – ЄДРІСІ): Свідоцтво від 23.09.2010 №1495. 

2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 2111495.
2.4. Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу акти-

вів Фонду: Фонд визнано таким, що відповідає вимогам щодо мінімального 
обсягу активів (Розпорядження №138-СІ від 31.03.2011 року Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку).

3. текст регламенту, зареєстрованого національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку: 

3.1. Текст Регламенту Фонду наводиться в додатку, який є невід’ємною 
частиною цього проспекту емісії.

4. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів Фонду:
4.1. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів: публічне розмі-

щення. 
4.2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які 

планується розмістити, грн.: 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гри-
вень.

4.3. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн.:  
1 000 (одна тисяча) гривень.

4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів, штук: 50 000 (п’ятдесят 
тисяч) штук.

4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів: бездокументар-
на.

4.6. Форма випуску інвестиційних сертифікатів: іменні.
4.7. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів:
4.7.1. Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвесто-

ром визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного серти-
фікату Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду. 

4.7.2. Розрахункова вартість інвестиційного сертифікату Фонду визна-
чається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на 
кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які перебувають в обігу на дату 
проведення розрахунку.

4.7.3. При розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду надбавка не 
застосовується.

4.8. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних 
сертифікатів: не раніше дати реєстрації випуску інвестиційних сертифіка-
тів Фонду, присвоєння інвестиційним сертифікатам міжнародного ідентифі-
каційного номера цінних паперів.

4.9. адреса місця розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду:
04119, Україна, м. Київ, вул. Білоруська, буд. 23, літ. «А».
4.10. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів 

Фонду.
Власник інвестиційного сертифікату Фонду має право:
- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- інші права, передбачені чинним законодавством України.
Кожний інвестиційний сертифікат Фонду надає його власникові одна-

ковий обсяг прав.
4.11. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду, в тому 

числі порядок подання заявок на придбання інвестиційних сертифіка-
тів, та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.

4.11.1. Інвестиційні сертифікати розміщуються шляхом публічного роз-
міщення серед невизначеного кола осіб.

4.11.2. Придбання інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на 
підставі поданої інвестором заявки, форма якої встановлена чинним зако-
нодавством. 

Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Ком-
панії. 

4.11.3. Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які придбаваються 
інвестором, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на 
ціну одного інвестиційного сертифікату Фонду, визначену на день надхо-
дження коштів на рахунок Фонду.

4.11.4. У разі якщо в результаті зазначеного ділення виникає залишок 
коштів, із сумою залишку вчиняється одна з визначених інвестором у за-
явці таких дій:

- залишок коштів враховується під час наступного придбання інвесто-
ром інвестиційних сертифікатів Фонду;

- залишок коштів сплачується інвестору під час викупу інвестиційних 
сертифікатів Фонду;

- залишок коштів повертається інвестору за його зверненням щодо 
отримання залишку - не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.

4.11.5. У прийомі заявок на придбання може бути відмовлено з підстав 
визначених чинним законодавством.

4.11.6. Для здійснення операцій з інвестиційними сертифікатами інвес-
тор повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. 

4.12. Порядок оплати інвестиційних сертифікатів Фонду.
4.12.1. Оплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється 

виключно коштами. Оплата у розстрочку не допускається.
4.12.2. Особа, яка придбаває інвестиційні сертифікати Фонду у Компа-

нії, зобов'язана оплатити такі папери у строк - не пізніше трьох робочих 
днів з дня укладення договору про придбання інвестиційних сертифікатів 
Фонду.

4.12.3. Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на 
придбання, зарахування прав на інвестиційні сертифікати Фонду та днем 
виконання Компанією всіх дій, необхідних і достатніх для списання (пере-
казу), зарахування прав на інвестиційні сертифікати Фонду на користь ін-
вестора, не повинен перевищувати семи робочих днів.

4.13. Зобов’язання компанії щодо повернення коштів інвесторам у 
разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання емісії ін-
вестиційних сертифікатів недобросовісною, визнання випуску інвес-
тиційних сертифікатів таким, що не відбувся та строк повернення 
коштів інвесторам. 

У разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання випуску 
інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся та визнання емісії інвес-
тиційних сертифікатів недобросовісною кошти повертаються інвесторам у 
строки та в порядку, що встановлені чинним законодавством. 

4.14. Порядок повідомлення про емісію інвестиційних сертифіка-
тів Фонду

Компанія зобов’язана:
1) протягом 10 днів з дня реєстрації змін до проспекту емісії інвестицій-

них сертифікатів Фонду розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії 

вІДкритий сПецІаЛІЗований Пайовий ІнвестицІйний ФонД «всІ»
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інвестиційних сертифікатів на власному веб-сайті та веб-сайті фондової 
біржі, через яку планується здійснити розміщення інвестиційних сертифі-
катів відповідного випуску (у разі укладення відповідного договору);

2) протягом 10 днів з дня реєстрації змін до проспекту емісії інвестицій-
них сертифікатів Фонду опублікувати в офіційному друкованому виданні 
Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
про ринок цінних паперів зареєстровані зміни до проспекту емісії інвести-
ційних сертифікатів.

4.15. Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів (активів) 
Фонду для покриття збитків компанії.

В процесі діяльності Компанія відповідно до вимог чинного законодав-
ства України зобов'язується не використовувати кошти (активи) Фонду для 
покриття збитків Компанії.

5. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестицій-
них сертифікатів Фонду.

5.1.Компанія емісію інвестиційних сертифікатів Фонду здійснює вперше.
6. відомості про оцінювача майна. 
Повне найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ»
Код за ЄДРПОУ – 33298895
Місцезнаходження – 02002 м. Київ, вул. Марини Раскової, буд. 23, офіс 

1020
Строк дії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності: з 17.03.2017 по 

17.03.2020.
7. відомості про зберігача. 
Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «Державний 

ощадний банк України»
Код за ЄДРПОУ – 00032129
Місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г
Ліцензія на провадження депозитарної діяльності депозитарної устано-

ви; Рішення про видачу ліцензії №2362 від 10.10.2013;
Ліцензія на провадження діяльності зі зберігання активів інститутів 

спільного інвестування, Рішення про видачу ліцензії №2362 від 
10.10.2013.

8. відомості про аудиторську фірму. 
Повне найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛЕСЯ»
Код за ЄДРПОУ – 22930490
Свідоцтво про проходження перевірки системи контролю якості, вида-

ного Аудиторською палатою України № 0557 від 29.10.2015 року.
Інформація про включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудитор-

ської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність»: номер та дата реєстрації 
у реєстрі 4423 від 24.02.2011 року.

9. відомості про торговця цінними паперами: 
Компанія при здійсненні розміщення та/або викупу інвестиційних серти-

фікатів послугами торговця цінними паперами не користується.
Директор
ТОВ «КУА «Всесвіт»
(Уповноважена особа КУА) Я.П. Савченко
Головний бухгалтер
ТОВ «КУА «Всесвіт» О.О. Ульянова
Зберігач:
АТ «Ощадбанк» В.М. Литвин
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Загальними зборами учасників
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вІДкритоГо сПецІаЛІЗованоГо
ПайовоГо ІнвестицІйноГо ФонДУ «всІ»

(нова редакція)
місто київ – 2018 рік

Цей Регламент Відкритого спеціалізованого пайового інвестиційного 
фонду «ВСІ» (далі - Регламент) розроблено відповідно до Законів України 
«Про інститути спільного інвестування», «Про цінні папери та фондовий 
ринок», «Про депозитарну систему України» та нормативно-правових актів 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) з 
метою врегулювання особливостей створення та діяльності Відкритого 
спеціалізованого пайового інвестиційного фонду «ВСІ» (далі - «Фонд»).

1. відомості про Фонд:
1.1. Повне найменування пайового фонду: відкритий спеціалізова-

ний пайовий інвестиційний фонд «всІ».
1.2. Скорочена назва Фонду: всПІФ «всІ».
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
1.3. Тип Фонду: відкритий.
1.4. Вид Фонду: спеціалізований.

1.5. Клас Фонду: фонд грошового ринку.
1.6. Строк діяльності: Фонд створено на невизначений строк.
1.7. Фонд вважається створеним з дня внесення відомостей про нього 

до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.
2. відомості про компанію з управління активами: 
2.1. Повне найменування компанії з управління активами: 
товариство З оБМеЖеноЮ вІДПовІДаЛьнІстЮ «коМПанІЯ З 

УПравЛІннЯ активаМи «всесвІт» (далі – Компанія).
Скорочене найменування: тов «кУа «всесвІт» 
2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 32800074
2.3. Місцезнаходження Компанії: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 

буд.  23, літ. «А».
3. Участь у Фонді.
3.1. Учасником Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які є 

власниками інвестиційних сертифікатів цього Фонду.
3.2. Особа, яка має намір набути статус учасника Фонду, зобов’язана 

відкрити рахунок у цінних паперах у зберігача цінних паперів у порядку, 
встановленому законодавством про депозитарну систему.

4. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення 
(викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду. 

4.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, пе-
редбаченим «Положенням про порядок визначення вартості чистих акти-
вів інститутів спільного інвестування», далі – Положення, затвердженим 
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  
30 липня 2013 № 1336. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у 
випадку прийняття нормативних актів, які змінять порядок визначення вар-
тості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з 
вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

4.2. Вартість чистих активів Фонду розраховується станом на: 
- день закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального 

обсягу активів Фонду;
- останній календарний день місяця;
- день, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються 

обмеження, встановлені законодавством;
- день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
- кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (під 

час розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду) або зарахування інвес-
тиційних сертифікатів Фонду на рахунок викуплених інвестиційних серти-
фікатів Фонду (під час дострокового викупу);

- день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.
4.3. Вартість чистих активів Фонду визначається станом на кінець кож-

ного робочого дня.
4.4. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються ін-

вестором визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного 
сертифікату на день надходження коштів на рахунок Фонду. 

Проспектом емісії Фонду може встановлюватися надбавка до розрахун-
кової вартості інвестиційного сертифікату Фонду, яка включається до акти-
вів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати одного від-
сотка від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду.

4.5. Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката визначається як 
результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість ін-
вестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату проведен-
ня розрахунку.

4.6. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викуповуються у учасників, 
визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіка-
та, що встановлена на день зарахування таких інвестиційних сертифікатів 
на рахунок Компанії Фонду.

При викупі інвестиційних сертифікатів Фонду знижка не застосовується.
4.7. Розрахунки з учасниками Фонду при ліквідації Фонду здійснюються 

за розрахунковою вартістю інвестиційного сертифіката Фонду. Розрахунко-
ва вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду на дату початку роз-
рахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих 
активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів 
Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його 
ліквідацію.

4.8. Компанія несе зобов`язання щодо дотримання норм, передбачених 
цим Регламентом.

5. Порядок визначення розміру винагороди компанії та покриття 
витрат, пов`язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за раху-
нок активів Фонду.

5.1. Винагорода Компанії Фонду визначається як відсоток вартості чис-
тих активів Фонду. Винагорода Компанії виплачується коштами.

5.2. Винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чис-
тих активів Фонду, нараховується щомісяця коштами.

5.3. Максимальний розмір винагороди Компанії не може перевищувати 
5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в 
управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установле-
ному нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку.
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Остаточний розмір винагороди Компанії Фонду, розрахованої у співвід-
ношенні до вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням Упо-
вноваженого органу Компанії.

5.4. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди 
Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків 
вартості чистих активів Фонду станом на кінець останнього робочого дня 
звітного місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний 
перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньо-
річної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розра-
хунків вартості чистих активів Фонду.

5.5. За рахунок активів Фонду сплачуються:
• винагорода Компанії;
• винагорода зберігачу Фонду;
• винагорода аудитору Фонду;
• винагорода оцінювачу майна Фонду;
• винагорода торговцю цінними паперами;
• витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, а саме:
- реєстраційні послуги; 
- розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
- нотаріальні послуги;
- послуги депозитарію;
- оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяль-

ності Фонду;
- оплата послуг фондової біржі;
- інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо ді-

яльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається роз-
міщувати активи Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпе-
чення спільного інвестування);

- орендна плата;
- рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням ре-

клами щодо Фонду;
- витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних 

паперів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залу-
чені Компанією для викупу цінних паперів Фонду;

- витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухо-
мого майна, що входить до складу активів Фонду;

- судові витрати, пов’язані з діяльністю Фонду;
- податки та збори, передбачені законодавством України.
5.6. За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, що були 

сплачені Компанією за рахунок власних коштів як ціна викупу цінних папе-
рів Фонду при недостатності коштів, що становлять активи Фонду.

5.7. Визначені в пункті 5.5. цього Регламенту витрати (крім винагороди 
Компанії, податків та зборів, передбачених законодавством України) не по-
винні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів 
Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-
правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5.8. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чиним за-
конодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

6. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів компані-
єю Фонду, у тому числі порядок подання заявок на викуп інвестицій-
них сертифікатів та підстави відповідно до законодавства України, за 
яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок. 

6.1. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяль-
ності Фонду, викуп розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду не здій-
снюється.

6.2. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється кожного ро-
бочого дня на підставі поданої учасником заявки на викуп інвестиційних 
сертифікатів Фонду, форма якої встановлена чинним законодавством.

6.3. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Ком-
панії. У заявці зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що 
пред'являються до викупу.

6.4. Строк між списанням (переказом) інвестиційних сертифікатів Фон-
ду на користь Компанії Фонду відповідно до заявки на викуп та здійснен-
ням розрахунків у грошовій формі не повинен перевищувати семи робочих 
днів.

6.5. У прийомі заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду може 
бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством.

6.6. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при його ліквіда-
ції встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку.

7. напрями інвестицій.
7.1. Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фон-

ду, яка є складовою частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до 
цього Регламенту.

Директор тов «кУа «всесвІт» Я.П. савченко
ЗатверДЖено

Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ВСЕСВІТ»

Протокол № 113 від 05 листопада 2018 року

Директор ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» 
__________________________ Я.П. Савченко

Додаток 1
до Регламенту Відкритого спеціалізованого пайового інвестиційного 

фонду «ВСІ»
Інвестиційна декларація

відкритого спеціалізованого пайового інвестиційного фонду «всІ»
(нова редакція)

Інвестиційна декларація Відкритого спеціалізованого пайового інвести-
ційного фонду «ВСІ» (надалі – Фонд) визначає основні напрями та обме-
ження інвестиційної діяльності Фонду, та є невід’ємною складовою части-
ною регламенту Фонду.

1. основні напрями інвестиційної діяльності Фонду.
Пріоритетним буде інвестування в фінансово-банківську галузь народ-

ного господарства, шляхом залучення коштів в активи, з урахуванням об-
межень встановлених чинним законодавством України для відкритого спе-
ціалізованого пайового інвестиційного фонду грошового ринку.

1.1. До складу активів Фонду можуть входити:
1) кошти в національній та іноземній валюті;
2) ощадні (депозитні) сертифікати, поточні та строкові депозити до 

двох років (у тому числі в іноземній валюті);
3) державні цінні папери, строк погашення яких не перевищує двох ка-

лендарних років;
4) облігації місцевих позик, строк погашення яких не перевищує двох 

календарних років;
5) боргові цінні папери, строк погашення яких не перевищує двох кален-

дарних років, забезпечені державною або місцевою гарантією;
6) боргові цінні папери, строк погашення яких не перевищує двох кален-

дарних років, погашення та отримання доходу за якими гарантовано уря-
дами іноземних держав, суверенний кредитний рейтинг яких не нижче рів-
ня, встановленого Комісією;

7) облігації підприємств, строк погашення або дострокового погашення 
емітентом яких не перевищує одного року;

8) похідні (деривативи), базовим активом яких є активи, зазначені у ч. 
1-7 п.п. 1.1. цієї інвестиційної декларації.

1.2. Структура активів Фонду повинна одночасно відповідати таким 
вимогам:

1) загальна вартість облігацій місцевих позик та облігацій підприємств 
не може перевищувати 30 відсотків загальної вартості активів Фонду;

2) загальна вартість облігацій, забезпечених державною гарантією, та 
облігацій, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами 
іноземних держав, не може перевищувати 50 відсотків загальної вартості 
активів Фонду;

3) загальна сума зобов’язань одного банку не може перевищувати 25 
відсотків загальної вартості активів Фонду.

2. ризики, що пов’язані з інвестуванням.
Ризики, що пов’язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх 

факторів, 
в тому числі, що пов’язані з:
світовими фінансовими кризами;
можливістю дефолту держави за своїми зобов’язаннями;
банкрутством емітента;
змінами світової кон’юнктури на товарних та фінансових ринках;
діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.
3. обмеження інвестиційної діяльності:
Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, вста-

новлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з 
додержанням вимог, визначених статтею 48 Закону України «Про інститути 
спільного інвестування». 

Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та за-
стосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.1. Фонду забороняється:
1) розміщувати в зобов’язання одного банку більше ніж 20 відсотків за-

гальної вартості активів Фонду;
2) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітен-

та, крім державних облігацій України, більше ніж 10 відсотків загальної вар-
тості активів Фонду;

3) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного випуску 
більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів Фонду;

4) придбавати або додатково інвестувати в облігації підприємств та об-
лігації місцевих позик, кредитний рейтинг яких не відповідає інвестиційно-
му рівню, визначеному уповноваженим або визнаним міжнародним рей-
тинговим агентством за Національною рейтинговою шкалою.

3.2. Обмеження щодо зобов’язань одного банку в активах Фонду не за-
стосовуються до коштів на поточних рахунках, відкритих у зберігача акти-
вів Фонду.

4. Запланований прибуток:
Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозва-

женої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.
Директор тов «кУа «всесвіт»  Я.П. савченко
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
Приватне Акцiонерне Товариство «Харкiвський комбiкормовий за-

вод»
2. Код за ЄДРПОУ: 00952214
3. Місцезнаходження: 61040, м. Харкiв, вул. Велика Панасiвська, 236
4. Міжміський код, телефон та факс: 0577129078
5. Електронна поштова адреса: kombigrn@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: hkz.kh.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. текст повідомлення

Харцiю Миколi Васильовичу достроково припинити повноваження 
06.12.2018 року Голови Правлiння за рiшенням Наглядової Ради 
ПрАТ «Харкiвський комбiкормовий завод» (Протокол Наглядової Ради 
Товариства вiд 06.12.2018 року на пiдставi особистої заяви Харцiй М.В. 
вiд 30.11.2018 р..) Перебував на посадi 1 рiк. Часткою в статутному 
капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини посадова особа немає

Тiбiлову Iвану Володимировичу достроково припинити повноваження 
06.12.2018 року Члена Правлiння за рiшенням Наглядової Ради 
ПрАТ «Харкiвський комбiкормовий завод» (Протокол Наглядової Ради 
Товариства вiд 06.12.2018 року.) Перебував на посадi 1 рiк. Часткою в 
статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа немає

Самотой Iрину Iванiвну звiльнено 06.12.2018 року з посади Члена 
Правлiння за рiшенням Наглядової Ради ПрАТ «Харкiвський 
комбiкормовий завод» (Протокол Наглядової Ради Товариства вiд 
06.12.2018 року.) Перебувала на посадi 1 рiк. Часткою в статутному 
капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини посадова особа немає

Ярмолатiй Iрину Олегiвну звiльнено 06.12.2018 року з посади Члена 
Правлiння за рiшенням Наглядової Ради ПрАТ «Харкiвський 

комбiкормовий завод» (Протокол Наглядової Ради Товариства вiд 
06.12.2018 року.) Перебувала на посадi 3 роки. Часткою в статутному 
капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини посадова особа немає

Тiбiлова Iвана Володимировича призначено 06.12.2018 року на поса-
ду Голови Правлiння за рiшенням Наглядової Ради ПрАТ «Харкiвський 
комбiкормовий завод» (Протокол Наглядової Ради Товариства вiд 
06.12.2018 року.) Строком на 3 роки. Попередня посада - Член Правлiння 
ПрАТ «Харкiвський комбiкормовий завод». Часткою в статутному капiталi 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини по-
садова особа немає

Самотой Iрину Iванiвну призначено 06.12.2018 року на посаду Члена 
Правлiння за рiшенням Наглядової Ради ПрАТ «Харкiвський 
комбiкормовий завод» (Протокол Наглядової Ради Товариства вiд 
06.12.2018 року.) Строком на 3 роки. Попередня посада - Член Правлiння 
ПрАТ «Харкiвський комбiкормовий завод». Часткою в статутному капiталi 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини по-
садова особа немає.

Ярмолатiй Iрину Олегiвну призначено 06.12.2018 року на посаду Чле-
на Правлiння за рiшенням Наглядової Ради ПрАТ «Харкiвський 
комбiкормовий завод» (Протокол Наглядової Ради Товариства вiд 
06.12.2018 року.) Строком на 3 роки. Попередня посада - Член Правлiння 
ПрАТ «Харкiвський комбiкормовий завод». Часткою в статутному капiталi 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини по-
садова особа немає.

Абовян Катерину Сергiївну призначено 06.12.2018 року на посаду 
Члена Правлiння за рiшенням Наглядової Ради ПрАТ «Харкiвський 
комбiкормовий завод» (Протокол Наглядової Ради Товариства вiд 
06.12.2018 року.) Строком на 3 роки. Попередня посада -юрисконсульт 
ПрАТ «Харкiвський комбiкормовий завод». Часткою в статутному капiталi 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини по-
садова особа немає.

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 Харцiй Микола васильович,         06.12.2018

Приватне акцIонерне товариство «ХаркIвський коМБIкорМовий ЗавоД»

1. ПРАТ АО ГАЛАНТ 3
2. ПАТ БАНК 3/4 2
3. ПРАТ БУРОВИК 9
4. ПРАТ БУРОВИК 10
5. ПРАТ БУРОВИК 10
6. ПІФ ВСІ 12
7. ПРАТ ДНІПРОВАГОНМАШ 5
8. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 9
9. ПРАТ КАПЛИНЦІВСЬКЕ 2
10. ПАТ КИЇВМЕТРОБУД 8
11. ПАТ КИЇВОБЛГАЗ 5
12. ПРАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРПРОДКОНТРАКТ 1
13. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ 8
14. АТ КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» 7
15. ПАТ КСУ «ТЕХМОНТАЖ» 1
16. ПАТ КСУ «ТЕХМОНТАЖ» 11
17. ПРАТ МАРГАНЕЦЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 6
18. ПАТ ОДЕСАВТОТРАНС 10
19. ПАТ ПІРЕУС БАНК МКБ 2
20. ПРАТ ПЛЕМЗАВОД ЯНЕНКІВСЬКИЙ 3
21. АТ РВС БАНК 11
22. ПРАТ СИНТЕЗ ОЙЛ 5
23. ПРАТ СЛ-ГРУП 9
24. ПАТ СТРУМОК 4
25. ПАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» 10
26. ПРАТ УКРПРОДКОНТРАКТ 4
27. ПАТ УКРПРОМАВТОШИНОРЕМОНТ 5
28. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 15
29. ПРАТ ЧЕРКАСИ-АВТО 4
30. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ 1

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУблІКОВАНІ:
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18236
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
07.12.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

при йом ого ло шень для публікації у бюлетені «Відомості НКЦпФР»:

e ma il: newspaper@smida.gov.ua

за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394 
(044) 4983816
(044) 4983815


