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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАБЕРЕЖНА-IНВЕСТ»

2. Код за ЄДРПОУ 34818125
3. Місцезнаходження 04070, м.Київ, вул.Набережно-

Хрещатицька, буд. 14
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 585 60 00 044 585 60 00

5. Електронна поштова адреса Yuliya.Nechepurenko@notagroup.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://naberegnaja.jimdo.com/

7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента 
шляхом злиття, приєднання, поділу, 
перетворення або банкрутства за 
рішенням вищого органу емітента або 
суду

II. Текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства «Набережна-Iнвест» вiд 18.06.2018 року прийнято рiшення про 
припинення ПрАТ «Набережна-Iнвест» у зв’язку з реорганiзацiєю шляхом 
перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Результати го-

лосування з питання припинення: «за» - 1000000 голосiв, що складає 100% 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання акцiй; «проти» - 0 голосiв, що скла-
дає 0% голосiв. Причини прийняття такого рiшення: мiнiмiзацiя витрат 
акцiонерного товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-
правової форми, як акцiонерне товариство Спосiб припинення: перетво-
рення. Повне найменування юридичної особи - правонаступника: Товари-
ство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Набережна-Iнвест». Розмiр 
статутного капiталу товариства - правонаступника дорiвнює розмiру ста-
тутного капiталу ПрАТ «Набережна-Iнвест» i становитиме 10000000 грн. 
Активи та зобов’язання ПрАТ «Набережна-Iнвест» передаються до право-
наступника згiдно з передавальним актом. Порядок та умови обмiну акцiй 
на частки товариства - правонаступника: акцiї товариства, що перетворю-
ється, конвертуються в частки товариства - правонаступника та 
розподiляються серед його учасникiв. При перетвореннi товариства всi 
акцiонери (їх правонаступники), стають засновниками (учасниками) това-
риства - правонаступника. Розподiл часток створюваного ТОВ «Набережна-
Iнвест» вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що 
було мiж акцiонерами у статутному капiталi ПрАТ «Набережна-Iнвест». 
Одна акцiя ПрАТ «Набережна-Iнвест» номiнальною вартiстю 10 грн. 
дорiвнює розмiру частки у сумi 10 грн. ТОВ «Набережна-Iнвест».

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

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

2. Голова комiсiї з припинення Назаренко Iрина Андрiївна

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАБЕРЕЖНА-IНВЕСТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Науково-технологічний центр «Укр-
водбезпека» (код за ЄДРПОУ 25274537). Місцезнаходження – Київ-
ська обл., Миронівський р-н, с. Пії, вул. Південна, 1а. Телефон (факс) – 
(044)236-30-39. Електронна поштова адреса – Vk@ukrvodbezpecka.kiev.ua. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет - http://ukrvodbezpecka.kiev.ua. Вид особ-
ливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2.Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 18.06.18р. в зв’язку з прийняттям 

рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з 
обмеженою відповідальністю:

- припинено повноваження генерального директора Баранової Ганни 
Іванівни, яка перебувала на посаді 6 років, розмір пакету акцій – 34,00%, 
замість звільненої особи на посаду нікого не призначено;

- обрано голову комісії з припинення Баранову Ганну Іванівну, інші по-
сади, які обіймала протягом останніх п’яти років - генеральний директор 
ПрАТ «НТЦ «Укрводбезпека», розмір пакету акцій – 34,00%; члена комісії з 
припинення Нижника Юрія Васильовича, інші посади, які обіймав протягом 
останніх п’яти років - ревізор ПрАТ «НТЦ «Укрводбезпека», розмір пакету 
акцій – 24,70%.

Посадові особи обрані до моменту закінчення процесу перетворення 
товариства.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не мають та не надали згоду на розкриття паспортних даних. 

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

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

Генеральний директор Баранова Г.І.  18.06.18р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «НАуКОВО-ТЕхНОлОГІчНИй ЦЕНТР «уКРВОдБЕЗПЕКА»
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Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита від-
повідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів.

Директор Мiщенко Микола Вiкторович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 18.06.2018
(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БIЛОЦИНК»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
09154, Київська обл.,Бiлоцеркiвський район с.Мала Сквирка, Городиська
4. Код за ЄДРПОУ
19406472
5. Міжміський код та телефон, факс
(04563)25646 (04563)25632
6. Електронна поштова адреса
aobelocink@gmail.com

II. дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 18.06.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці

htt//belotzink.ru в мережі Інтернет

(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
дата 

вчинення 
дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільнено, 

обрано 
або 

припинено 
повнова-

ження)

Посада Прізвище, 
ім’я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

наймену-
вання 

юридичної 
особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 
ідентифі-
каційний 

код за 
ЄдРПОу 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 
статутно-

му 
капіталі 

емітента (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
18.06.2018 звільнено Головний 

бухгалтер
Матвєєва 
Оксана 

Миколаївна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
Пiдставою для звiльнення-надходження заяви Матвєєвої Оксани Микола-
ївни вiд 15.06.2018 року, про звiльнення за згодою сторiн з 18.06.2018 року.
Iнформацiя про посадову особу: Матвєєва Оксана Миколаївна. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних данних. Акцiями товариства не 
володiє.Не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого 
така особа перебувала на посадi з 11.06.2007 по 17.06.2018 (включно).
18.06.2018 призначено Головний 

бухгалтер
Митрофа-

нова 
Тетяна 
Юрiївна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
Пiдстава для призначення- надходження заяви Митрофанової Тетяни 
Юрiївни вiд 15.06.2018р. Призначена на посаду головний бухгалтер з 
18.06.2018, на пiдставi Наказу №15-ВК вiд 15.06.2018р. Iнформацiя про 
посадову особу: Митрофанова Тетяна Юрiївна. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Акцiями товариства не володiє. Не володiє 
часткою у статутному капiталi товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.
Iншi посади,якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: головний 
бухгалтер ТОВ «Iзолiт», головний бухгалтер ТОВ «Денталюкс СВ».

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БIлОЦИНК»

ПОВІдОМлЕННЯ 
Про проведений позачергових загальних 

зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ІНСТИТуТ ЕНЕРГОАудИТу 

ТА ОБлІКу ЕНЕРГОНОСІЇВ» 
(код ЄдРПОу 33533189)

Приватне акціонерне товариство «Інститут енергоаудиту та обліку 
енергоносіїв» (надалі- Товариство) повідомляє про скликання позачерго-
вих загальних зборів акціонерів.

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товари-
ство «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв».

Місцезнаходження товариства: 79071, м. Львів, вул. Кульпарківська, 
буд. 141, кв. 184.

Дата проведення позачергових загальних зборів: 05 липня 2018 р.
Час початку позачергових загальних зборів акціонерів: об 11:00 годині, 

в день проведення позачергових загальних зборів.
Місце проведення загальних зборів: приміщення Інституту енергоау-

диту та обліку енергоносіїв: 79015, м. львів, вул. Героїв уПА, 73, кор-
пус 4, кімната 2.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: з 10:30 до 11:00 години в день та у місці проведення позачергових 
загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - станом на 24.00 годину 11 червня 2018 р.

Для участі на позачергових загальних зборах акціонери при собі пови-
нні мати документ, що посвідчує особу акціонера, а представники акціоне-

рів - довіреність на право участі, оформлену відповідно до чинного законо-
давства, та документ, що посвідчує особу представника.

Перелік питань,
що виносяться на голосування, 

згідно з порядком денним:
1. Зміна директора Товариства.
Проект рішення: Звільнити директора Крук С.Ю. на підставі його заяви. 
Обрання та призначення директором Гочачко Г.Е.
2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства 

шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити призначеного Ди-
ректора Гочачко Г.Е. забезпечити проведення державної реєстрації Стату-
ту в новій редакції.

3. Внесення змін в реєстраційні дані в банківських установах та в ДФС у 
Львівській області за місцем реєстрації Товариства, у зв’язку зі зміною ди-
ректора.

Проект рішення: Уповноважити призначеного Директора Гочачко Г.Е. 
забезпечити проведення реєстрації всіх необхідних змін.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування, згідно з 
порядком денним у робочі дні Товариства - з понеділка по п’ятницю; у ро-
бочий час товариства - з 9:00 до 18:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00); у 
головного бухгалтера Товариства Олексів Христини Євгенівни.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законом.

Голова Наглядової ради ПрАТ «Інститут енергоаудиту та обліку енерго-
носіїв» Пістун Є. П 18 червня 2018р.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.11.2015 року припинено 
повноваження директора ПрАТ «Пласт Маркет» Гнездова Романа Олек-
сандровича, обрано директором ПрАТ «Пласт Маркет» Гнездову Ганну 
Iванiвну

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.12.2015 року 
обрано членів наглядової ради ПрАТ «Пласт Маркет» акцiонера Гнездова 
Олександра Олександровича (50,5% акцiй), акцiонера Гнездова Романа 

Олександровича (0,49% акцiй), акцiонера Гнездова Дмитра Олександрови-
ча (0,49% акцiй), акцiонера Клюшникову Марiю Олександрівну (0,49% 
акцiй), акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Пласт Мар-
кет Торговий Дiм» (48,0% акцiй).

Рiшенням наглядової ради вiд 31.12.2015 року Гнездова Олексан-
дра Олександровича обрано головою наглядової ради ПрАТ «Пласт 
Маркет»

ПРАТ «ПлАСТ МАРКЕТ» 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Акціонерне товариство «харківобленерго», код ЄдРПОу 00131954

Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149,  
телефон: (057) 740-15-12,

факс: (057) 731-24-86.  
Електронна поштова адреса: kanc@obl.kh.energy.gov.ua.

Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://www.oblenergo.kharkov.ua/
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

1. З метою приведення у відповідність структури Товариства до положень 
затвердженого 30.05.2018 загальними зборами акціонерів Товариства Стату-
ту, на засіданні Наглядової ради АТ «Харкiв обл енерго» від 14.06.2018 (про-
токол № 12/2018 вх. від 15.06.2018 № 1277 е/п) прийнято рішення припинити 
повноваження правління АК «Харківобленерго» у повному складі, а саме:

- Свиридова Олександра Петровича;
- Бардася Андрія Анатолійовича;
- Максименко Тетяни Миколаївни;
- Марцинюка Євгенія Олександровича;
- Чанцева Миколу Федоровича.
1.1. 14.06.2018 припинено повноваження члена правлiння АК «Харкiв обл-

енерго» Свиридова Олександра Петровича. Часткою у статутному капiталi 
емiтента не володiє. Членом правлiння АК «Харківобленерго» перебував з 
23.09.2016 року, виконуючим обов`язки голови виконавчого органу (правлін-
ня) з 30.05.2018. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Даних щодо 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Змiни у складi виконавчого органу вiдбулися у зв`язку із приведенням у 
відповідність структури Товариства до положень затвердженого 30.05.2018 
загальними зборами акціонерів Товариства Статуту. Виконавчим органом 
Товариства є колегіальний орган - Дирекція.

1.2. 14.06.2018 припинено повноваження члена правлiння АК «Харкiв-
обл енерго» Бардася Андрія Анатолійовича. Часткою у статутному капiталi 
емiтента не володiє. Членом правлiння АК «Харківобленерго» перебував з 
23.09.2016 року, секретарем правління з 30.10.2017. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надав. Даних щодо непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

Змiни у складi виконавчого органу вiдбулися у зв`язку із приведенням у 
відповідність структури Товариства до положень затвердженого 30.05.2018 
загальними зборами акціонерів Товариства Статуту. Виконавчим органом 
Товариства є колегіальний орган - Дирекція.

1.3. 14.06.2018 припинено повноваження члена правлiння АК «Харкiв-
обл енерго» Максименко Тетяни Миколаївни. Часткою у статутному капiталi 
емiтента не володiє. Членом правлiння АК «Харківобленерго» перебувала з 
23.09.2016 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Даних 
щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Змiни у складi виконавчого органу вiдбулися у зв`язку із приведенням у 
відповідність структури Товариства до положень затвердженого 30.05.2018 
загальними зборами акціонерів Товариства Статуту. Виконавчим органом 
Товариства є колегіальний орган - Дирекція.

1.4. 14.06.2018 припинено повноваження члена правлiння АК «Харкiв-
обл енерго» Чанцева Миколи Федоровича. Часткою у статутному капiталi 
емiтента не володiє. Членом правлiння АК «Харківобленерго» перебував з 
23.09.2016 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Даних 
щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Змiни у складi виконавчого органу вiдбулися у зв`язку із приведенням у 
відповідність структури Товариства до положень затвердженого 30.05.2018 
загальними зборами акціонерів Товариства Статуту. Виконавчим органом 
Товариства є колегіальний орган - Дирекція.

1.5. 14.06.2018 припинено повноваження члена правлiння АК «Харкiв-
обл енерго» Марцинюка Євгенія Олександровича. Часткою у статутному 
капiталi емiтента не володiє. Членом правлiння АК «Харківобленерго» пере-
бував з 20.10.2017 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Да-
них щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Змiни у складi виконавчого органу вiдбулися у зв`язку із приведенням у 
відповідність структури Товариства до положень затвердженого 30.05.2018 
загальними зборами акціонерів Товариства Статуту. Виконавчим органом 
Товариства є колегіальний орган - Дирекція.

2. На виконання вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» та відповідно до п. 17.3(12) Статуту Товариства на засіданні Наглядо-
вої ради АТ «Харкiв обл енерго» від 14.06.2018 (протокол № 12/2018) прий-
нято рішення обрати членами Дирекції Товариства:

. Свиридова Олександра Петровича;
- Бардася Андрія Анатолійовича;
- Максименко Тетяну Миколаївну;
- Марцинюка Євгенія Олександровича;
- Некрасова Артема Леонідовича;
- Чанцева Миколу Федоровича.
2.1. 14.06.2018 відповідно до рішення Наглядової ради АТ «Харкiв обл-

енерго» (протокол № 12/2018) обрано членом Дирекції Товариства Свири-
дова Олександра Петровича.

Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, обраний без визна-

чення строку. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Даних щодо 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 
останнiх п`яти рокiв обiймав посади начальника регіонального управління з 
експлуатації газового господарства ПАТ по газопостачанню та газифікації 
«Кримгаз», директора із закупівель Державного підприємства «Науково – 
виробничого комплексу газотурбобудування «Зоря» «Машпроект», дирек-
тора з економіки ЗАТ «Російський будівельник», радника генерального ди-
ректора, директора з матеріально - технічного забезпечення, радника 
генерального директора ВАТ «Запоріжжяобленерго», заступника голови 
правління – директора з економіки АК «Харківобленерго», заступника голо-
ви правління - директора з економіки та фінансів АК «Харківобленерго», 
заступника голови правління з економіки та інвестицій АК «Харківобленер-
го», в.о. обов`язки голови виконавчого органу АК «Харківобленерго» .

Змiни у складi виконавчого органу вiдбулися на виконання вимог статті 52 
Закону України «Про акціонерні товариства» відповідно до рішення Наглядо-
вої ради Товариства від 14.06.2018 та згідно з п. 17.3(12) Статуту Товариства.

2.2. 14.06.2018 відповідно до рішення Наглядової ради АТ «Харкiв обл-
енерго» (протокол № 12/2018) обрано членом Дирекції Товариства Бардася 
Андрія Анатолійовича.

Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, обраний без визначення 
строку. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Даних щодо непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п`яти 
рокiв обiймав посади начальника відділу тарифної політики та планування со-
бівартості планово – економічного управління АК «Харківобленерго» (в. о. за-
ступника директора з економіки – начальника планово – економічного управ-
ління АК «Харківобленерго»), заступника директора з економіки – начальника 
планово – економічного управління АК «Харківобленерго», заступника дирек-
тора з економіки та фінансів – начальника планово – економічного управління 
АК «Харківобленерго», фінансового директора АК «Харківобленерго».

Змiни у складi виконавчого органу вiдбулися на виконання вимог статті 52 
Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до рішення Наглядо-
вої ради Товариства від 14.06.2018 та згідно з п. 17.3(12) Статуту Товариства.

2.3. 14.06.2018 відповідно до рішення Наглядової ради АТ «Харкiв обл-
енерго» (протокол № 12/2018) обрано членом Дирекції Товариства Чанцева 
Миколу Федоровича.

Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, обраний без визна-
чення строку. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Даних щодо 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 
останнiх п`яти рокiв обiймав посади спеціаліста 1-ої категорії відділу органі-
зації роботи, моніторингу та зонального контролю УДСБЕЗ УМВС, УМВС 
України в Черкаській обл., спеціаліста відділу організації роботи, моніторин-
гу та контролю УДСБЕЗ УМВС, УМВС України в Черкаській обл., директора 
з захисту активів АК «Харківобленерго».

Змiни у складi виконавчого органу вiдбулися на виконання вимог статті 52 
Закону України «Про акціонерні товариства» відповідно до рішення Наглядо-
вої ради Товариства від 14.06.2018 та згідно з п. 17.3(12) Статуту Товариства.

2.4. 14.06.2018 відповідно до рішення Наглядової ради АТ «Харкiв обл-
енерго» (протокол № 12/2018) обрано членом Дирекції Товариства Макси-
менко Тетяну Миколаївну.

Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, обрана без визна-
чення строку. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Даних щодо 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 
останнiх п`яти рокiв обiймала посади заступника директора «Харківенер-
гозбуту» - начальника відділу організації та контролю виробничо – госпо-
дарської діяльності районних відділень енергозбуту АК «Харківобленерго», 
начальника відділу організації та контролю виробничо – господарської ді-
яльності районних відділень енергозбуту АК «Харківобленерго», директора 
по кадрам та соціальним питанням АК «Харківобленерго».

Змiни у складi виконавчого органу вiдбулися на виконання вимог статті 52 
Закону України «Про акціонерні товариства» відповідно до рішення Наглядо-
вої ради Товариства від 14.06.2018 та згідно з п. 17.3(12) Статуту Товариства.

2.5. 14.06.2018 відповідно до рішення Наглядової ради АТ «Харкiв обл-
енерго» (протокол № 12/2018) обрано членом Дирекції Товариства Некра-
сова Артема Леонідовича.

Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, обраний без визна-
чення строку. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Даних щодо 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 
останнiх п`яти рокiв обiймав посади начальника юридичного відділу Дер-
жавного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудуван-
ня» «Зоря»-»Машпроект»; страхового агента Сумської обласної дирекції 
Українська страхова компанія «Княжа вієнна іншуранс груп»; радника гене-
рального директора Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобл-
енерго»; заступника директора з захисту активів з економічної безпеки, 
Управління АК «Харківобленерго»; директора «Харківенергозбуту», Управ-
ління АК «Харківобленерго».

Змiни у складi виконавчого органу вiдбулися на виконання вимог статті 
52 Закону України «Про акціонерні товариства» відповідно до рішення На-
глядової ради Товариства від 14.06.2018 та згідно з п. 17.3(12) та п. 18.4. 
Статуту Товариства.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «хАРКІВОБлЕНЕРГО»
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2.6. 14.06.2018 відповідно до рішення Наглядової ради АТ «Харкiв обл-
енерго» (протокол № 12/2018) обрано членом Дирекції Товариства Марци-
нюка Євгенія Олександровича.

Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, обраний без визна-
чення строку. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Даних щодо 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 
останнiх п`яти рокiв обiймав посади директора з правових питань Дирекції 
Державної Акціонерної холдингової компанії «Артем», Генерального дирек-
тора ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування», директора 
ДП «НВК «Електровозобудування», помічника заступника голови обласної 
ради відділу патронатної служби управління по забезпеченню діяльності ке-
рівництва апарату; помічника заступника голови обласної ради відділу патро-
натної служби управління з питань діяльності виконавчого апарату та роботи 

з персоналом виконавчого апарату Харківської обласної ради, головного спе-
ціаліста відділу кадрової роботи та нагород управління з питань діяльності 
виконавчого апарату та роботи з персоналом виконавчого апарату Харків-
ської обласної ради, директора з правової роботи АК «Харківобленерго».

Змiни у складi виконавчого органу вiдбулися на виконання вимог стат-
ті  52 Закону України «Про акціонерні товариства» відповідно до рішення 
Наглядової ради Товариства від 14.06.2018 та згідно з п. 17.3(12) Статуту 
Товариства.

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

Т.в.о. генерального директора  О.П. Свиридов
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ПРИВАТНЕ ЗАПОРІЗЬКЕ ОБлАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ПО ТуРИЗМу ТА ЕКСКуРСІЯх 

«ЗАПОРІЖТуРИСТ»
(Код 02647444)
дОПОВНЕННЯ

до частини І «Загальні відомості» Повідомлення про виникнен-
ня особливої інформації ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ» від 28.03.2018р. 
у Відомостях НКЦПФР №60 (2813) (сторінка 79): «Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: www.zpturist.zp.ua».

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ЗАВОд РАдIОАПАРАТуРИ». 

Код за ЄдРПОу 05416627.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про 

зміну складу посадових осіб емітента).
1. Місцезнаходження 03151, м.Київ, Мiшина,3
2. Міжміський код, телефон та факс (044) 249-93-01
3. Електронна поштова адреса zra@a.ks.ua
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

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

Текст повідомлення
Рiшенням наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «За-

вод радiоапаратури» 19.06.2018 року (протокол №19/06-18 вiд 
19.06.2018р.) було прийняте рiшення про обрання головою наглядової 
ради Приватного акцiонерного товариства «Завод радiоапаратури» Дов-
гого Тараса Олексiйовича (посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних) з 19.06.2018р. строком на 3 (три) роки, у зв’язку з об-
ранням нового складу наглядової ради. Довгий Тарас Олексiйович володiє 
акцiями товариства у розмiрi 33,0885 % вiд статутного капiталу, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Прийняття рiшення 
про обрання голови наглядової ради товариства обумовлене обранням 
нового складу наглядової ради товариства. Довгий Т.О. протягом останнiх 
п’яти рокiв обiймав посаду голови наглядової ради ПрАТ «Завод 
радiоапаратури».

ПуБлIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СуМСЬКЕ МАшИНОБудIВНЕ  

НАуКОВО-ВИРОБНИчЕ ОБ’ЄдНАННЯ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації 

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

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

«Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання».
2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: info@snpo.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: snpo.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення
N
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової вартості 

майна або послуг, що 
є предметом правочи-
ну, до вартості активів 

емітента за даними 
останньої річної 

фінансової звітності
(у відсотках)

1. 14.06.2018 191 945,726 6 619 852 2,9
14.06.2018р., протокол 14/06-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське 
НВО» (далі - Товариство) було прийнято рішення про укладення між 
Товариством та компанією «SATRAP JONОUB Co» (Тегеран, Іслам-
ська республіка Іран) додаткової угоди до контракту на постачання об-
ладнання та надання послуг про зміну загальної ціни контракту до  
6 246 200,00 євро.
Офіційний курс НБУ станом на 14.06.2018р.: 1 євро = 30,73 грн. 
Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином 
Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/
вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує  
80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень».

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

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

Генеральний директор Цимбал О.Ю.  15.06.2018р.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ЧЕРНІВЕЦЬКА ФАБРИКА ВЕРХНЬОГО
ТРИКОТАЖУ "ВІКТОРІЯ" 1.2. Організаційно-правова
форма Приватне акціонерне товариство 1.3. Місцезнаходження   58000,
Чернівці, Нагірна, 7 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   05501735 1.5.
Міжміський код та телефон    0372 523517 1.6.Електронна поштова адре-
са відсутня 1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації http://prat.pro/Victory.html
1.8.Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного
товариства

2. Текст повідомлення. Загальними зборами акцiонерiв товариства
29.04.2017р. було прийняте рiшення про змiну типу та найменування то-
вариства. Старе найменування товариства Публiчне акцiонерне товарис-
тво Чернiвецька фабрика верхнього трикотажу "Вiкторiя" . Нове най-
менування товариства Приватне акцiонерне товариство Чернiвецька
фабрика верхнього трикотажу "Вiкторiя". 18.06.2018р. внесено змiни у
Єдиному державному реєстрi стосовно змiни типу та найменування това-
риства.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

Директор Подгорецька Олена Владиславiвна 18.06.2018 р.

ПуБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НОВОКАхОВСЬКИй ЗАВОд ПлАВлЕНИх 

СИРІВ»
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: Публічне акціонерне товариство 
«Новокаховський завод плавлених сирів»

2. Код за ЄДРПОУ: 00447623 
3. Місцезнаходження: 74989, Херсонська область, м. Нова Каховка, 

м. Таврійськ, вул. Промислова, 2 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05549) 7-28-77
5. Електронна поштова адреса: nkzpsyurist@moldoc.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://00447623.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення

14.06.2018 р., наглядова рада ПАТ «Новокаховський завод плавле-
них сирiв» прийняла рiшення про надання згоди на вчинення значного 
правочину, а саме на укладення договору про вiдкриття кредитної лiнiї 
з ПАТ «ПроКредит Банк» з лiмiтом кредитної операцiї 15000 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 80512 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
18,6308%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного 
правочину не передбаченi законодавством, статутом товариства не 
визначенi. 

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

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

2. Голова правління ПАТ «НКЗПС» Тищенко В.І. 14.06.2018 р.
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ПОВІдОМлЕННЯ 
 ПРО ПРОВЕдЕННЯ ЗАГАлЬНИх ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСК ІНшуРАНС ГРуП» 
(код ЄДРПОУ 35689942, місцезнаходження: 03040, м. Київ, просп. Голосіїв-
ський, буд. 70) повідомляє про проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів Товариства.

2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або 
залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збо-
ри) відбудуться 23 липня 2018 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: 
03040, м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 70, фойє 6 поверху.

3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться 
23 липня 2018 року з 13 години 10 хвилин до 13 години 45 хвилин за адре-
сою: 03040, м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 70, фойє 6 поверху.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що 
посвідчує особу; представникам акціонерів, крім того, необхідно мати доку-
мент, що відповідно до законодавства надає право представляти інтереси 
акціонера на Загальних зборах.

4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах

ЗАТВЕРдЖЕНО
Наглядовою радою

ПАТ «ЗНКІФ «Синергія-7»
Протокол від 10.05.2018р.

ЗМІНИ дО ПРОСПЕКТу ЕМІСІЇ АКЦІй

ПуБлІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА

«ЗАКРИТИй НЕдИВЕРСИфІКОВАНИй 
КОРПОРАТИВНИй ІНВЕСТИЦІйНИй фОНд 

«СИНЕРГІЯ-7»
1. Розділ А. характеристика корпоративного фонду
Пункт 10 викласти у наступній редакції:
10. Розмір зареєстрованого статутного капіталу згідно зі статутом Фон-

ду – 8 780 000 (вісім мільйонів сімсот вісімдесят тисяч) гривень.
2. Розділ Б. характеристика компанії з управління активами
Пункт 7 викласти у наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім’я, по 
батькові

Посада Володіння часткою в 
статутному капіталі 

Фонду (%)
пряме опосеред-

коване
Оксаніч Сергій 
Михайлович

Президент (Голова 
Правління)

12,9545 5,1315

Федоренко 
Анатолій Васильо-
вич

Віце-президент (Член 
Правління)

 - 1,5764

Радзієвська Надія 
Вікторівна

Фінансовий директор (Член 
Правління), Відповідальний 

за внутрішній контроль

 2,1591 0,3568

Веремієнко Сергій 
Миколайович

Виконавчий директор (Член 
Правління)

 - 0,0250

Москаленко Світла-
на Миколаївна

Заступник Виконавчого 
директора (Член Правління)

 - 0,0667

Бенедик Ольга 
Миколаївна

Головний бухгалтер  - 0,0651

Петер Голдшайдер 
(громадянин 
Австрії)

Голова Наглядової ради  - -

Лукасевич Василь 
Богданович

Заступник голови Наглядо-
вої ради

 - 0,3197

Шинкевич Юрій 
Петрович

Член Наглядової ради  - 0,5826

Яковенко Ігор 
Валентинович

Член Наглядової ради  - 0,0828

Васильєва Ірина 
Михайлівна

Голова Ревізійної комісії  - 0,2165

Шуран Оксана 
Несторівна

Член Ревізійної комісії  - 0,1185

Каневська Наталя 
Юхимівна

Член ревізійної комісії  - 0,3097

Інші посадові особи статутом ПрАТ «КІНТО» не передбачені.
3. Розділ Г. дані про проголошений випуск акцій фонду, що здій-

снюється з метою спільного інвестування
Пункти 2-3 викласти у наступній редакції:
2. Загальна номінальна вартість акцій Фонду, які планується розмісти-

ти  – 8 080 000 (вісім мільйонів вісімдесят тисяч) гривень.
3. Кількість акцій Фонду – 808 шт. (вісімсот вісім шт.).
4. Розділ Ґ. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг 

акцій фонду викласти у наступній редакції:
1. Мета випуску акцій Фонду – формування початкового статутного капі-

талу Фонду.

Спосіб розміщення акцій Фонду – приватне розміщення.
Загальна сума випуску акцій – 700 000 (сімсот тисяч) гривень.
Номінальна вартість акцій – 10 000 (десять тисяч) гривень.
Кількість акцій – 70 шт. (сімдесят шт.).
Форма існування акцій – документарна.
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 

1079 від 18 березня 2008 року.
2. Мета випуску акцій Фонду – здійснення спільного інвестування.
Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.
Загальна сума випуску акцій – 250 700 000 (двісті п’ятдесят мільйонів 

сімсот тисяч) гривень.
Номінальна вартість акцій – 10 000 (десять тисяч) гривень.
Кількість акцій – 25 070 шт. (двадцять п’ять тисяч сімдесят шт.).
Форма існування акцій – документарна.
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 

1176 від 15 травня 2008 року (видане у зв’язку з оголошенням емісії акцій 
Фонду).

3. Мета випуску акцій Фонду – здійснення спільного інвестування.
Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.
Загальна сума випуску акцій – 9 760 000 (дев’ять мільйонів сімсот шіст-

десят тисяч) гривень.
Номінальна вартість акцій – 10 000 (десять тисяч) гривень.
Кількість акцій – 976 шт. (дев’ятсот сімдесят шість шт.)
Форма існування акцій – документарна.
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 

1638 від 30 грудня 2009 року (видане у зв’язку з приведенням розміру ста-
тутного капіталу Фонду у відповідність до загальної номінальної вартості 
акцій Фонду, що знаходились в обігу після закінчення розміщення акцій).

4. Мета випуску акцій Фонду – здійснення спільного інвестування.
Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.
Загальна сума випуску акцій – 9 040 000 (дев’ять мільйонів сорок тисяч) 

гривень.
Номінальна вартість акцій – 10 000 (десять тисяч) гривень.
Кількість акцій – 904 шт. (дев’ятсот чотири шт.).
Форма існування акцій – бездокументарна.
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 

00793 від 10 липня 2015 року (у зв’язку з анулюванням викуплених Фондом 
власних акцій).

5. Мета випуску акцій Фонду – здійснення спільного інвестування.
Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.
Загальна сума випуску акцій – 8 800 000,00 (вісім мільйонів вісімсот 

тисяч) гривень.
Номінальна вартість акцій – 10 000 (десять тисяч) гривень.
Кількість акцій – 880 шт. (вісімсот вісімдесят шт.).
Форма існування акцій – бездокументарна.
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 

001147 від 02 лютого 2017 року (у зв’язку з анулюванням викуплених Фон-
дом власних акцій).

Виконавчий директор ПрАТ «КІНТО»
Веремієнко Сергій Миколайович  _______________

Головний бухгалтер ПрАТ «КІНТО»
Бенедик Ольга Миколаївна  _______________

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «Синергія-7»
Мельничук Віталій Григорович  _______________

Начальник відділу депозитарної діяльності 
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Наталія Степанівна  _______________

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСК ІНшуРАНС ГРуП» 
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Реєстрація акціонерів буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, 
які мають право на участь у Загальних зборах, складеному в порядку, вста-
новленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 
24 годину 00 хвилин 17 липня 2018 року (дата, визначена рішенням Нагля-
дової ради Товариства).

5. Перелік питань, включених до проекту порядку денного, разом з 
проектами рішень (крім кумулятивного голосування)

1. Обрання членів лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів 
акціонерів.

Проект рішення:
Для підрахунку голосів під час голосування на позачергових Загальних 

зборах акціонерів Товариства обрати лічильну комісію у складі 2 членів – 
Келембет Ірини Ігорівни та Келембета Михайла Валерійовича. Визначити, 
що повноваження зазначених осіб припиняються з моменту складання та 
підписання протоколу про підсумки голосування на цих позачергових За-
гальних зборах акціонерів.

Обрати головою Загальних зборів акціонерів Кваскову Марину Микола-
ївну, секретарем – Смик Наталію Василівну.

2. Про зміну найменування Товариства.
Проект рішення:
Визначити, що повним найменуванням Товариства є ПРИВАТНЕ АКЦІО-

НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДІА МЕДІУМ». Скорочене найменування Това-
риства – ПрАТ «МЕДІА МЕДІУМ». Російською мовою повним найменуван-
ням Товариства є: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕДИА 
МЕДИУМ»; скорочене найменування російською мовою: ЧАО «МЕДИА МЕ-
ДИУМ».

3. Про внесення змін до Статуту Товариства.
Проект рішення:
Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом його затвер-

дження в новій редакції. Усі дії, пов’язані із державною реєстрацією нової 
редакції Статуту Товариства, доручити здійснити Голові правління Товари-
ства з правом передоручення. Уповноважити голову та секретаря цих За-
гальних зборів акціонерів підписати від імені акціонерів Статут Товариства.

4. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення:
Внести зміни та затвердити наступні положення Товариства:
Положення про Загальні збори акціонерів Товариства;
Положення про Наглядову раду Товариства;
Положення про Правління Товариства;
Положення про посадових осіб Товариства.
Доручити Голові правління Товариства підписати вищезазначені поло-

ження.
5.1 Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 

проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій 
статті 35 Закону

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвер-
тій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), 
розміщено на офіційному веб-сайті Товариства у мережі Інтернет за адре-
сою: 35689942.smida.gov.ua.

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

Відповідно до вимог статті 36 Закону акціонери Товариства протягом 
строку від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів 
до дати їх проведення можуть ознайомитись з матеріалами (документами), 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних 
зборів, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 18-00 у приміщенні 
Товариства за адресою: 03040, м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 70. По-
садова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами – Голова правління Товариства Шарук Олег Володимиро-
вич.

Телефон для довідок: (044) 360-39-59.
7. Права, надані акціонерам відповідно до статей 36 та 38 Закону
Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожний 

акціонер відповідно до вимог статті 38 Закону має право внести пропозиції 
щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо нових 
кандидатів до складу органів Товариства (у разі доповнення порядку денно-
го Загальних зборів питаннями про обрання персонального складу органів 
Товариства). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати прове-
дення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - 
не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції щодо включення нових питань до про-
екту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій 
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, 
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до пи-
тання та/або проекту рішення.

До початку Загальних зборів акціонери також можуть направляти пись-
мові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та по-
рядку денного Загальних зборів.

8. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреніс-
тю

Акціонер відповідно до вимог Цивільного кодексу України та статті 39 
Закону може видати довіреність на право участі та голосування на Загаль-
них зборах. Довіреність може містити завдання щодо голосування. Під час 
голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме 
так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не міс-
тить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 
участі та голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має 
право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціо-
нер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомив-
ши про це Товариство.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається пові-
домлення про проведення загальних зборів (12.06.2018 р.), загальна 
кількість акцій Товариства складає 86 990 109 шт.; загальна кількість 
голосуючих акцій становить 86 990 109 шт.

для участі у Загальних зборах акціонер має надати документи, які 
ідентифікують його особу, а у разі участі представника акціонера ма-
ють бути надані також документи, що підтверджують повноваження 
представника на участь у Загальних зборах.

Голова Наглядової ради
Кваскова Марина Миколаївна

член Наглядової ради
шрамко Ельвiра Пилипiвна 

ПОВІдОМлЕННЯ - 
шАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Публічне акціонерне товариство «КИЇВСЬКИй БудПРОЕКТ»  
(далі - Товариство) 

(ідентифікаційний код 01273763)
місцезнаходження Товариства – 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська 53,
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

(далі - Збори), які відбудуться 20 липня 2018 року о 14.00 год. за адресою: 
03113, м. Київ, вул. дегтярівська 53, 2 поверх, актова зала.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Зборах: о 10 години 
30 хвилин, 20 липня 2018 року.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: о 13 години 
50 хвилин, 20 липня 2018 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 
16 липня 2018 року.

Перелік питань,  
що виносяться на голосування:

1.Обрання лічильної комісії Зборів Товариства та затвердження її 
складу.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Зборів Товариства та по-
класти повноваження Лічильної комісії Зборів на Музиченко Віктора Михай-
ловича та Григоренко Григорія Миколайовича. Термін повноважень Лічиль-

ної комісії – до моменту обрання Зборами нового складу Лічильної комісії. 
Лічильна комісія починає виконання своїх обов’язків негайно, у т.ч. здійснює 
підрахунок результатів голосування за даним питанням. Головою Лічильної 
комісії обрати Музиченко Віктора Михайловича.

2. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства. Затвердження 
порядку (регламенту) проведення Зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою Зборів Колесніченко Діану Олексіїв-
ну, секретарем Зборів – Колесниченко Олександра Вікторовича.

Надати кожному доповідачу з питань порядку денного на виступ до 
10 хвилин, для запитань до кожного доповідача – до 3 хвилин. Збори про-
вести без перерви. Хід зборів фіксується протоколом Зборів. Відповідно до 
Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства, голо-
сування на Зборах проводиться за принципом одна проста акція – один го-
лос. Порядок голосування на Зборах – відкрите голосування шляхом під-
няття рук. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування після 
завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розгляда-
лось.

3. Про ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Київський 
Будпроект» як товариства за ініціативою власників.

Проект рішення: Ліквідувати Публічне акціонерне товариство «Київ-
ський Будпроект», як товариство, за ініціативою власників.

4. Про обрання ліквідаційної комісії Публічного акціонерного това-
риства «Київський Будпроект».

ПуБлІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКИй БудПРОЕКТ»
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Проект рішення: Наділити повноваженнями ліквідатора Голові прав-
ління Публічного акціонерного товариства «Київський Будпроект» Качанова 
Олександра Михайловича, який виконує функції керівника згідно статуту, 
відповідно до установчих документів та чинного законодавства України. Ви-
значити, що рішення в ліквідаційній процедурі приймаються ліквідатором 
одноособово з усіх питань. Визначити місцезнаходження ліквідатора: Укра-
їна, 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська 53, 4 поверх.

5. Про затвердження порядку та строків ліквідації Публічного акціо-
нерного товариства «Київський Будпроект».

Проект рішення: Затвердити наступний порядок і строк ліквідації Пу-
блічного акціонерного товариства «Київський Будпроект», а саме: порядок 
проведення ліквідаційної процедури в 2 місяці та запропонував його затвер-
дити. 

1.Затвердити порядок проведення ліквідаційної процедури Товариства, 
який передбачає наступні заходи:

- звернення протягом 3-х днів з моменту прийняття рішень, згідно з цим 
протоколом до органу, який здійснив державну реєстрацію організації з по-
відомленням про припинення організації шляхом ліквідації;

- звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
щодо анулювання свідоцтва про випуск акцій.

- розгляд вимог кредиторів заявлених до організації протягом 2-х місяців 
з моменту опублікування державним реєстратором оголошення про припи-
нення організації шляхом ліквідації;

- закриття поточного банківського рахунку, рахунків, відкритих для об-
слуговування цінних паперів, відкритих у інших установах, в тому числі в 
Національному депозитарії України;

- зняття організації з обліку в органах податкової інспекції, фондах за-
гально обов’язкового державного страхування;

- передача документації, що підлягає довгостроковому зберіганню, до 
відповідних архівних установ;

- внесення в ЄДР запису щодо припинення організації шляхом ліквідації 
та публікація відповідного рішення;

- вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію організації, як юри-
дичної особи;

- використати майно та кошти організації, що залишаться після прове-
дення всіх розрахунків, в порядку передбаченому Статутом.

2.Встановити двомісячний строк для проведення ліквідаційної процеду-
ри Товариства, який може бути збільшений за відповідним рішенням за-
гальних зборів акціонерів, у випадку виникнення певних непередбачуваних 
обставин.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фІНАНСОВО-ГОСПОдАРСЬКОЇ дІЯлЬНОСТІ

Публічного акціонерного товариства «Київський Будпроект» за 
2017 рік (тис. грн.)

(ідентифікаційний код 01273763) 
НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА ПЕРІОД

Звітний-
2017р.

Попередній-
2016р.

Усього активів 2817 2817
Основні засоби 1740 1740
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 22 22
Сумарна дебіторська заборгованість 80 80
Грошові кошти та їх еквівалент 4 4
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-2713 -2713

Власний капітал 1239 1239
Статутний капітал 4 979 458,40 4 979 458,40
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 0 0
Чистий прибуток (збиток) 0 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11564 11564
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Для реєстрації на участь у Зборах, акціонер повинен мати при собі пас-
порт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформ-
лену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери можуть за за місце-
знаходженням Товариства за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська 53, 
4 поверх, щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня 
перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення Зборів - також у 
місці їх проведення, а саме м. Київ, вул. Дегтярівська, 53-А, 2 поверх, акто-
ва зала. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із 
матеріалами (документами) є Голова правління Товариства Качанов О.М.

Порядок денний з переліком питань, включених до порядку денного, з 
проектами рішень по кожному питанню, оприлюднено на власному веб-
сайті http://kbp.emitents.net.ua.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПО ВИРОБНИЦТВу ІНСулІНІВ «ІНдАР»

2. Код за ЄДРПОУ: 21680915
3. Місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 566-35-12
5. Електронна поштова адреса: indar@com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://indar.com.ua/ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента

ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення: 07.06.2018 р. Відповідно до Наказу № 95-К від 

07.06.2018 р. Виговського Віктора Івановича 08.06.2018 р. звільнено з по-
сади головного бухгалтера ПрАТ «Індар». Не володіє акціями товариства, 
частка в статутному капіталі складає 0,00%. Строк, протягом якого пере-
бував на посаді: 19 років 7 місяців. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних да-
них». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

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

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

В.о. Голови правління  Є.В.Пастух

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- Приватне акціонерне товариство 
«Спецлісмаш»; 2.Код за ЄДРПОУ – 00991315; 3. Місцезнаходження -37500, 
Полтавська обл., м.Лубни, вул.Садова, 9; 4. Міжміський код, телефон та 
факс-(05361)53290/55796; 5.Електронна поштова адреса- 00991315@
atrep.com.ua; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації – http://00991315.bs1998.
info; 7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відомості 
про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого орга-
ну емітента 

II.Текст повідомлення
ПрАТ «СПЕЦЛІСМАШ» повідомляє, що рішенням позачергових загаль-

них зборів акціонерів від 19.06.2018р., протокол № 2, прийнято рішення про 
припинення емітента шляхом перетворення. Рішення прийнято з метою 
спрощення системи управління, мінімізації витрат акціонерного товариства, 
пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми як при-
ватне акціонерне товариство. Результати голосування: «за»- 430056 шт. го-
лосуючих акцій або 100 відсотків від присутніх на зборах власників голосу-
ючих акцій, «проти»- немає. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СПЕЦЛІСМАШ» припиняється шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ «СПЕЦЛІСМАШ». Після перетворен-
ня ПрАТ «СПЕЦЛІСМАШ» 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, пе-
реходять згідно з передавальним актом до його правонаступника ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ «СПЕЦЛІСМАШ», розмір ста-
тутного капіталу якого становить 115 367,25 грн. Обмін акцій АТ на частки 
ТОВ здійснюється таким чином, що розмір статутного капіталу новостворе-
ного ТОВ «Спецлісмаш» буде дорівнювати розміру статутного капіталу 
ПрАТ «Спецлісмаш» на дату створення та складе 115 367,25 (Сто 
п'ятнадцять тисяч триста шістдесят сім гривень 25 копійок) грн. Акції това-
риства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства – право-
наступника та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток відбу-
вається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між 
акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворю-
ється. Акції ПрАТ «Спецлісмаш» конвертуються в частки товариства-
правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1. Загальна номінальна вар-
тість акцій, що належать акціонеру та відсоток у статутному капіталі 
ПрАТ «СПЕЦЛІСМАШ» буде дорівнювати номінальній вартості частки учас-
ника 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) В.І.Назаренко 
19.06.2018 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦлІСМАш»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ївстар»
2. Код за ЄДРПОУ: 21673832
3. Місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул.Дегтярівська, буд. 53
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2090070; (044) 2322184
5. Електронна поштова адреса: info@kyivstar.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://kyivstar.ua/ru/about/about/
partners/issuers

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III Положення про розкриття ін-
формації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 р.: 
зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
14 червня 2018 року позачерговими Загальними зборами акціонерів емі-

тента було прийнято рішення:
1) Про припинення повноважень п. Ендрю Марка Девіса у якості члена 

Наглядової ради емітента, що має наслідком автоматичне припинення по-
вноважень Голови Наглядової ради емітента.

Припинення повноважень (звільнення з посади) посадової особи здій-
снено на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів емітен-
та, прийнятого на підставі статуту емітента.

Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з при-
пиненням повноважень п. Ендрю Марка Девіса в якості члена Наглядової 
ради емітента за ініціативою акціонерів емітента, за поданням яких він при-
значався до складу Наглядової ради емітента.

Обрання нового Голови Наглядової ради емітента здійснюватиметься 
у порядку, передбаченому положеннями ст. 54 Закону України «Про 
акціо нерні товариства» та статуту емітента, згідно з якими Голова на-
глядової ради акціонерного товариства обирається членами Наглядової 
ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу нагля-
дової ради.

Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі 
емітента: 0% акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою во-
лодіє посадова особа: 0%. Наявність у посадової особи емітента непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини: немає.

Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: на посаді 
члена Наглядової ради емітента – з 22.08.2016 року по 14.06.2018 року, з 
них на посаді Голови Наглядової ради емітента – з 02.09.2016 року по 
14.06.2018 року.

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
2) Про припинення повноважень п. Йогеша Санджіва Маліка у якості 

члена Наглядової ради емітента.
Припинення повноважень (звільнення з посади) посадової особи здій-

снено на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів емітен-
та, прийнятого на підставі статуту емітента.

Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з при-
пиненням повноважень п. Йогеша Санджіва Маліка в якості члена Наглядо-
вої ради емітента за ініціативою акціонерів емітента, за поданням яких він 
призначався до складу Наглядової ради емітента.

Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі 
емітента: 0% акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою во-
лодіє посадова особа: 0%. Наявність у посадової особи емітента непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини: немає.

Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: на по-
саді члена Наглядової ради емітента – з 22.08.2016 року по 14.06.2018 
року.

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
3) Про припинення повноважень п. Міхаіла Юрійовича Гєрчука у якості 

члена Наглядової ради емітента.
Припинення повноважень (звільнення з посади) посадової особи здій-

снено на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів емітен-
та, прийнятого на підставі статуту емітента.

Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з при-
пиненням повноважень п. Міхаіла Юрійовича Гєрчука в якості члена На-
глядової ради емітента за ініціативою акціонерів емітента, за поданням 
яких він призначався до складу Наглядової ради емітента.

Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі 
емітента: 0% акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою во-
лодіє посадова особа: 0%. Наявність у посадової особи емітента непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини: немає.

Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: на посаді 
члена Наглядової ради емітента – з 22.08.2016 року по 14.06.2018 року.

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
4) Про припинення повноважень п. Генріха Даубнера у якості члена На-

глядової ради емітента.
Припинення повноважень (звільнення з посади) посадової особи здій-

снено на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів емітен-
та, прийнятого на підставі статуту емітента.

Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з при-
пиненням повноважень п. Генріха Даубнера в якості члена Наглядової ради 
емітента за ініціативою акціонерів емітента, за поданням яких він призна-
чався до складу Наглядової ради емітента.

Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі 
емітента: 0% акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою во-
лодіє посадова особа: 0%. Наявність у посадової особи емітента непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини: немає.

Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: на посаді 
члена Наглядової ради емітента – з 22.08.2016 року по 14.06.2018 року.

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
5) Про призначення п. Жаклін Тереза Сіммондс на посаду члена Нагля-

дової ради емітента.
Призначення посадової особи на посаду члена Наглядової ради емітен-

та здійснено на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів 
емітента, прийнятого на підставі статуту емітента.

Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з при-
пиненням повноважень членів Наглядової ради емітента за ініціативою ак-
ціонерів емітента, за поданням яких він призначався до складу Наглядової 
ради емітента, та з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» 
та Статуту емітента про необхідність обрання членів Наглядової ради, та 
вказані зміни у персональному складі Наглядової ради емітента відбулися 
за ініціативою акціонера емітента - ВЕОН Холдінгз Б.В., приватної компанії 
з обмеженою відповідальністю.

Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі 
емітента: 0% акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою во-
лодіє посадова особа: 0%. Наявність у посадової особи емітента непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини: немає.

Строк, на який призначено особу: на 3 (три) роки, починаючи з 14 червня 
2018 року - дати прийняття рішення позачерговими Загальними зборами 
акціонерів емітента, тобто на строк з 14 червня 2018 року по з 14 червня 
2021 року.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
- з жовтня 2010 року по травень 2015 року обіймала посаду Директора 

групи з управління персоналом, TUI Travel plc (Великобританія);
- з грудня 2015 року по грудень 2017 року обіймала посаду Директора 

групи з управління персоналом, EasyJet plc (Великобританія);
- з січня 2018 року по теперішній час обіймає посаду Незалежного неви-

конавчого директора, Ferguson plc (Великобританія);
- з січня 2018 року по теперішній час обіймає посаду Головного керівни-

ка з управління персоналом групи, VEON Ltd. (Нідерланди).
Пані Жаклін Тереза Сіммондс як член Наглядової ради емітента є пред-

ставником акціонера емітента - ВЕОН Холдінгз Б.В., приватної компанії з 
обмеженою відповідальністю.

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
6) Про призначення п. Йогеша Санджіва Маліка на посаду члена Нагля-

дової ради емітента.
Призначення посадової особи на посаду члена Наглядової ради емітен-

та здійснено на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів 
емітента, прийнятого на підставі статуту емітента.

Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з при-
пиненням повноважень членів Наглядової ради емітента за ініціативою ак-
ціонерів емітента, за поданням яких він призначався до складу Наглядової 
ради емітента, та з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» 
та Статуту емітента про необхідність обрання членів Наглядової ради, та 
вказані зміни у персональному складі Наглядової ради емітента відбулися 
за ініціативою акціонера емітента - ВЕОН Холдінгз Б.В., приватної компанії 
з обмеженою відповідальністю.

Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі 
емітента: 0% акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою во-
лодіє посадова особа: 0%. Наявність у посадової особи емітента непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини: немає.

Строк, на який призначено особу: на 3 (три) роки, починаючи з 14 червня 
2018 року - дати прийняття рішення позачерговими Загальними зборами 
акціонерів емітента, тобто на строк з 14 червня 2018 року по з 14 червня 
2021 року.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
- з серпня 2008 року по жовтень 2010 року - обіймав посаду Старшого 

віце-президента, керівника групи з технологій та ресурсів, Telenor, Норве-
гія. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСТАР»
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- з листопада 2010 року по березень 2013 року працював на посаді го-
ловного операційного директора, Uninor, Індія; 

- з березня 2013 року по листопад 2013 року обіймав посаду головного 
виконавчого директора, Uninor, Індія; 

- з березня 2014 року і по теперішній час п. Малік обіймає посаду голов-
ного директора групи з технологій, VEON Ltd, Нідерланди.

Пан Йогеш Санджів Малік як член Наглядової ради емітента є представ-
ником акціонера емітента - ВЕОН Холдінгз Б.В., приватної компанії з обме-
женою відповідальністю.

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
7) Про призначення п. Мурата Кіркгьоз на посаду члена Наглядової ради 

емітента.
Призначення посадової особи на посаду члена Наглядової ради емітен-

та здійснено на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів 
емітента, прийнятого на підставі статуту емітента.

Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з при-
пиненням повноважень членів Наглядової ради емітента за ініціативою ак-
ціонерів емітента, за поданням яких він призначався до складу Наглядової 
ради емітента, та з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» 
та Статуту емітента про необхідність обрання членів Наглядової ради, та 
вказані зміни у персональному складі Наглядової ради емітента відбулися 
за ініціативою акціонера емітента - ВЕОН Холдінгз Б.В., приватної компанії 
з обмеженою відповідальністю.

Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі 
емітента: 0% акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою во-
лодіє посадова особа: 0%. Наявність у посадової особи емітента непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини: немає.

Строк, на який призначено особу: на 3 (три) роки, починаючи з 14 червня 
2018 року - дати прийняття рішення позачерговими Загальними зборами 
акціонерів емітента, тобто на строк з 14 червня 2018 року по з 14 червня 
2021 року.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
- з жовтня 2012 року по грудень 2016 року обіймав посаду Головного 

фінансового директора, Turk Telekomunikasyon A.S. (Туреччина);
- з грудня 2016 року і по теперішній час є Головним фінансовим директо-

ром регіону Євразія, VEON Ltd. (Нідерланди). 
Пан Мурат Кіркгьоз як член Наглядової ради емітента є представником 

акціонерів емітента - ВЕОН Холдінгз Б.В., приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю.

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

8) Про призначення п. Тронд Едегорд Вестлі на посаду члена Наглядо-
вої ради емітента.

Призначення посадової особи на посаду члена Наглядової ради емітен-
та здійснено на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів 
емітента, прийнятого на підставі статуту емітента.

Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з при-
пиненням повноважень членів Наглядової ради емітента за ініціативою ак-
ціонерів емітента, за поданням яких він призначався до складу Наглядової 
ради емітента, та з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» 
та Статуту емітента про необхідність обрання членів Наглядової ради, та 
вказані зміни у персональному складі Наглядової ради емітента відбулися 
за ініціативою акціонера емітента - ВЕОН Лтд., акціонерного товариства з 
обмеженою відповідальністю.

Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі 
емітента: 0% акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою во-
лодіє посадова особа: 0%. Наявність у посадової особи емітента непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини: немає.

Строк, на який призначено особу: на 3 (три) роки, починаючи з 14 червня 
2018 року - дати прийняття рішення позачерговими Загальними зборами 
акціонерів емітента, тобто на строк з 14 червня 2018 року по з 14 червня 
2021 року.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
- з січня 2010 року по грудень 2016 року обіймав посаду Головного Фі-

нансового Директора, A.P. Møller-Mærsk (Данія);
- з липня 2014 року по серпень 2016 року обіймав посаду Члена На-

глядової Ради ВЕОН, в т.ч. Голови Комітету по аудиту, VEON Ltd. (Нідер-
ланди);

- з жовтня 2017 р. і по теперішній час п. Тронд Едегорд Вестлі  
є Головним Фінансовим Директором Групи ВЕОН, VEON Ltd. (Нідерлан-
ди).

Пан Тронд Едегорд Вестлі як член Наглядової ради емітента є представ-
ником акціонера емітента - ВЕОН Лтд., акціонерного товариства з обмеже-
ною відповідальністю.

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
ІІІ. Підпис

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

2. Президент  П.А.чернишов
14 червня 2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Акціонерне товариство «харківобленерго», код ЄдРПОу 

00131954
Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, 

телефон: (057) 740-15-12,
факс: (057) 731-24-86.

 Електронна поштова адреса: kanc@obl.kh.energy.gov.ua.
Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://www.oblenergo.kharkov.ua/

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
1. 15.06.2018 на засіданні Дирекціїї АТ «Харківобленерго» (прото-

кол № 1) у зв’язку з неможливістю виконання головою колегіального 
виконавчого органу (Дирекції) своїх повноважень через їх припинення 
Наглядовою радою (станом на теперішній час Генерального Директо-
ра або особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генераль-
ного Директора та/або директора АТ «Харківобленерго» Наглядовою 
радою АТ «Харківобленерго» не обрано), з метою запобігання зупи-
ненню діяльності АТ «Харківобленерго», реалізації законних прав та 
інтересів акціонерів прийнято рішення:

- згідно з пунктами 18.14, 18.20 (27) Статуту АТ «Харківобленерго» 
та з урахуванням вимог частини 6 ст. 59 Закону України «Про акціонер-
ні товариства» тимчасово покласти здійснення повноважень Генераль-
ного директора АТ «Харківобленерго» на члена Дирекції АТ «Харківо-
бленерго» заступника генерального директора з економіки та інвестицій 
Свиридова Олександра Петровича до моменту прийняття Наглядовою 
радою рішення про обрання Генерального директора або виконуючого 
обов’язки Генерального директора, з урахуванням компетенції дирекції 
відповідно до пункту 18.19 Статуту АТ «Харківобленерго».

Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, обраний без ви-
значення строку. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Даних 
щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади начальника регіонально-
го управління з експлуатації газового господарства ПАТ по газопоста-
чанню та газифікації «Кримгаз», директора із закупівель Державного 
підприємства «Науково – виробничого комплексу газотурбобудування 
«Зоря» «Машпроект», директора з економіки ЗАТ «Російський буді-

вельник», радника генерального директора, директора з матеріаль-
но  - технічного забезпечення, радника генерального директора 
ВАТ  «Запоріжжяобленерго», заступника голови правління – директора 
з економіки АК «Харківобленерго», заступника голови правління - ди-
ректора з економіки та фінансів АК «Харківобленерго», заступника го-
лови правління з економіки та інвестицій АК «Харківобленерго», 
в.о.  обов`язки голови виконавчого органу АК «Харківобленерго» .

Змiни вiдбулися у зв’язку з неможливістю виконання головою коле-
гіального виконавчого органу (Дирекції) своїх повноважень через їх 
припинення Наглядовою радою (станом на теперішній час Генераль-
ного Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме повноважен-
ня Генерального Директора та/або директора АТ «Харківобленерго» 
Наглядовою радою АТ «Харківобленерго» не обрано) згідно з пункта-
ми 18.14, 18.20 (27) Статуту АТ «Харківобленерго» та з урахуванням 
вимог частини 6 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Відповідно до рішення Дирекції АТ «Харківобленерго» від 
15.06.2018 (протокол № 1) призначено секретарем Дирекції АТ «Харків-
обленерго» члена Дирекції Бардася Андрія Анатолійовича.

Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, призначений без 
визначення строку. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Да-
них щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади начальника відділу 
тарифної політики та планування собівартості планово – економічного 
управління АК «Харківобленерго» (в. о. заступника директора з еконо-
міки – начальника планово – економічного управління АК «Харківобле-
нерго»), заступника директора з економіки – начальника планово – 
економічного управління АК «Харківобленерго», заступника директора 
з економіки та фінансів – начальника планово – економічного управлін-
ня АК «Харківобленерго», фінансового директора АК «Харківобленер-
го», члена правління АК «Харківобленерго» та секретаря правління 
АК  «Харківобленерго».

Змiни вiдбулися згідно з рішенням дирекції АТ «Харківобленерго» 
від 15.06.2018 (протокол № 1) відповідно до рішення Наглядової ради 
Товариства від 14.06.2018 та згідно з п. 17.3(12) Статуту Товариства.

Т.в.о. генерального директора  О.П. Свиридов

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «хАРКІВОБлЕНЕРГО»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯКОБЗ 
дАу ЕГБЕРТС уКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39709794, місцезнахо-
дження: 42600, Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28 А) 
(надалі – Товариство) в офіційному друкованому виданні НКЦПФР – «Ві-
домості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 
30.04.2018 року №82 було опубліковано річну інформацію Товариства за 
2017 рік. В вищезазначеній публікації річної інформації помилково зазна-
чено дату її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії, а саме: 27.04.2018 року, в зв’язку з чим Товариство спростовує 
розкриту недостовірну інформацію в складі опублікованої річної інформа-
ції в частині дати її розкриття у загальнодоступній інформаційній базі да-
них Комісії. Разом з тим, Товариство повідомляє, що датою першого роз-
міщення річної інформації Товариства за 2017 рік у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії була дата: 28.04.2018 року.

Одночасно Товариство повідомляє, що в зв’язку з виправленням розкри-
тої недостовірної інформації в складі розміщеної річної інформації в частині 
дати її розкриття у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, Това-
риством здійснено розкриття її виправленої форми шляхом розміщення у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 18.06.2018 року.

Враховуючи вищевикладене, замість дати розкриття повного тексту річ-
ної інформації Товариства за 2017 рік у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії - 27.04.2018 року, опублікованої у складі річної інформації 
Товариства за 2017 рік в офіційному друкованому виданні НКЦПФР – «Ві-
домості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 
30.04.2018 року №82, слід вважати вірну дату, а саме: 18.06.2018 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації.
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ВИдАВНИЦТВО «ВІлЬНА уКРАЇНА» 
КОРПОРАТИВНЕ ПІдПРИЄМСТВО дАК «уКРВИдАВ-
ПОлІГРАфІЯ»

КОД ЄДРПОУ емітента: 05905697.
Місцезнаходження емітента:м. м. Львів, вул. Володимира Великого, 2.
Міжміський код, телефон та факс емітента: 0322389522.
Електронна поштова адреса емітента: vilnaukraina@dokaplus.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтеренет:vilnaukraina.infotms.net.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
19 червня 2018 р. відповідно до Рішення єдиного акціонера, у складі 

посадових осіб ПрАТ «Видавництво «Вільна Україна» Корпоративне під-
приємство ДАК «Укрвидавполіграфія» стались наступні зміни:

Звільнено: заступник голови правлiння Дацко Андрiй Семенович, во-
лодіє 0% статутного капіталу емітента, посадову особу звiльнено на 
пiдставi Протоколу засідання правління №71 вiд 19.06.2018р.

Призначено: заступник голови правлiння Середiн Сергiй Воловимиро-
вич , володіє 0% статутного капіталу емітента, посадову особу призначено 
на пiдставi Протоколу засідання правління №71 вiд 19.06.2018р. Обрано 
терміном на 5 років.

Посадові особи емітента непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не мають.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАуКОВО-
ТЕхНОлОГІчНИй ЦЕНТР «уКРВОдБЕЗПЕКА» (код за 
ЄДРПОУ 25274537). Місцезнаходження – Київська обл., Миронівський р-н, 
с. Пії, вул. Південна, 1а. Телефон (факс) – (044)236-30-39. Електронна пош-
това адреса – Vk@ukrvodbezpecka.kiev.ua. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет - http://ukrvodbezpecka.kiev.ua. Вид особливої інформації – відомості про 
припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або 
банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.

2. Текст повідомлення
Рішення про припинення Приватного акціонерного товариства 

«Науково-технологічний центр «Укрводбезпека» шляхом перетворення в 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-технологічний центр 
«Укрводбезпека» прийнято позачерговими загальними зборами акціоне-
рів 18.06.2018р. з метою зменшення адмiнiстративних витрат, пов’язаних 
з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як приватне 
акцiонерне товариство, покращення оперативностi управлiння, оптимiзацiї 
господарських витрат та значного спрощення процедури прийняття Това-
риством управлiнських рiшень.

Результати голосування: «за» приняття рiшення про перетворення - 
340 голосів, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй 
акцiонерiв, зареєстрованих на загальних зборах, «проти» - 0 голосiв.

Всi активи та зобов'язання ПрАТ «НТЦ «Укрводбезпека» переходять до 
створюваного ТОВ "НТЦ "Укрводбезпека" як єдиного правонаступника. Розмiр 
статутного капiталу товариства-правонаступника становитиме 20000,00 грн., 
що дорiвнює розмiру статутного капiталу ПрАТ "НТЦ "Укрводбезпека".

Порядок та умови обмiну акцiй ПрАТ "НТЦ "Укрводбезпека" на частки в 
статутному капiталi створюваного в процесi перетворення ТОВ "НТЦ "Укр-
водбезпека": 

- акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки 
Товариства-правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіля-
ються серед його учасників. Розподіл часток створюваного ТОВ "НТЦ "Укр-
водбезпека", яке є правонаступником ПрАТ "НТЦ "Укрводбезпека", відбува-
ється зі збереженням співвідношення кількості акцій, яке було між 
акціонерами у статутному капіталі ПрАТ "НТЦ "Укрводбезпека", що пере-
творюється. Одна акція ПрАТ "НТЦ "Укрводбезпека" номінальною вартістю 
20,00 грн. (двадцять гривень нуль копійок) дорівнює розміру однієї частки 
вартістю 20,00 грн. (двадцять гривень нуль копійок) ТОВ "НТЦ "Укрводбез-
пека". Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВ "НТЦ "Укрводбез-
пека" дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних 
йому у статутному капіталі ПрАТ "НТЦ "Укрводбезпека" до перетворення;

- кожен акціонер ПрАТ "НТЦ "Укрводбезпека", що перетворюється, має 
право отримати частку у статутному капіталі правонаступника - ТОВ "НТЦ 
"Укрводбезпека", що створюється шляхом перетворення.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства протягом 
двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо при-
пинення ПрАТ "НТЦ "Укрводбезпека".

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. Генеральний директор Баранова Г.І. 18.06.18р.

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"МОлОчНИй АлЬЯНС" 

2. Код за ЄДРПОУ 34480442
3. Місцезнаходження 01011, м. Київ, вул. Лєскова, будинок 9
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 284-58-51 (044) 284-58-51
5. Електронна поштова адреса v.korolyuk@milkalliance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://milkalliance.com.ua/company/
inform/molochnij-alyans/

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

II. Текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «МОЛОЧНИЙ АЛьЯНС» повiдомляє 

про виплату дивiдендiв.
Дата вчинення дiї: 18.06.2018 року Наглядовою Радою АТ «МОЛОЧ-

НИЙ АЛьЯНС» (Протокол № 12) було прийнято рiшення про встановлен-
ня дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 
порядок та строк їх виплати.

дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення 
про виплату дивiдендiв – 15.06.2018 року

дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв – 18.06.2018 року

розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення за-
гальних зборiв (грн) – 312 000 000,00 грн.

строк виплати дивiдендiв: в перiод з 18.06.2018 року по 17.12.2018 року
спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам
порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв однiєю су-

мою в повному обсязi.
при здiйсненнi виплати дивiдендiв на користь одноособового акцiонера 

Товариства, Товариству врахувати норми та положення Конвенцiї мiж 
Україною i Королiвством Нiдерландiв про уникнення подвiйного оподатку-
вання та попередження податкових ухилень стосовно податкiв на доходи i 
майно, яка ратифiкована Україною 12.07.1996 року;

виплату дивiдендiв здiйснити шляхом перерахування коштiв на раху-
нок одноособового акцiонера Товариства, який буде наданий одноособо-
вим акцiонером Товариства;

виплату дивiдендiв здiйснювати в Євро за комерцiйним курсом на день 
перерахування коштiв

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 Калiберов Сергiй Олександрович
Голова Ради директорiв (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.06.2018
(дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №116, 20 червня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

12

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIдПОВIдАлЬНIСТЮ 
“ВIЕйБI лIЗИНГ”

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВIЕЙБI 
ЛIЗИНГ"

2. Код за ЄДРПОУ 33880354

3. Місцезнаходження 01054, м. Київ, вул. Ярославiв 
Вал, буд.13/2, лiтера "Б"

4. Міжміський код, телефон та факс 044 359 03 99 немає
5. Електронна поштова адреса office@vableasing.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.vableasing.com.ua

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

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 

особи

Паспортні дані фізичної особи або 
ідентифікаційний код за ЄдРПОу 

юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6
14.06.2018 обрано Член 

виконавчого 
органу

Мазаєв Станiслав Олександро-
вич

ЕО 270511
16.01.1997 Центральне РВ ММУ УМВС 

України в Миколаївськiй 
областi

0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв Учасникiв ТОВ "ВIЕЙБI ЛIЗИНГ" (протокол №22 вiд 14.06.2018) Мазаєва Станiслава Олександровича було 
обрано до складу виконавчего органу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛьНIСТЮ «ВIЕЙБI ЛIЗИНГ» (Дирекцiї) в якостi Члена виконавчого 
органу (Дирекцiї) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛьНIСТЮ «ВIЕЙБI ЛIЗИНГ» з метою посилення його складу. Строк на який обрано - без-
строково.
Перелiк посад якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 
ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг" Заступник Генерального директора з правових питань 29.09.2006-04.07.2013
ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг" Заступник Генерального директора-керiвник юридичного департаменту переведення на посаду - 05.07.2013 та продовжує обiймати 
посаду
ТОВ "НВЛ" Директор (за сумiсництвом) з 23.03.2017 та продовжує обiймати посаду та iн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Мазаєв С.О. немає.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством: 
Генеральний директор Золотарьова Людмила Семенiвна

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 "ВТБ 
БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 14359319
3. Місцезнаходження 01004 Київ  

бул. Т.Шевченка/вул. Пушкiнська, 8/26
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 4986446 486-04-90

5. Електронна поштова  
адреса

info@vtb.com.ua

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

https://vtb.ua/about/general/information/
special-information/

7. Вид особливої інформації Про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
15.06.2018р. АТ «ВТБ БАНК» одержано повiдомлення про замiну члена 

Наглядової ради - представника акцiонера, обраного згiдно рiшення поза-
чергових Загальних зборiв акцiонерiв 24.04.2018р. (протокол №74). На 
пiдставi ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та повiдомлення 
вiд акцiонера - Банк ВТБ (ПАТ) вiд 14.06.2018р. №8/263300, з 15.06.2018р. 
припинено повноваження члена Наглядової ради - представника акцiонера 
Кондратенка Максима Дмитровича.

Посадова особа акцiями АТ «ВТБ БАНК» не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згода на розкриття 
паспортних даних вiдсутня.

Посадова особа перебувала на посадi: члена Наглядової ради з 

24.04.2018р, до цього часу перебував на посадi члена Спостережної ради 
з 09.07.2015р.

15.06.2018р. АТ «ВТБ БАНК» одержано повiдомлення про замiну члена 
Наглядової ради - представника акцiонера, обраного згiдно рiшення поза-
чергових Загальних зборiв акцiонерiв 24.04.2018р. (протокол №74). На 
пiдставi ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та повiдомлення 
вiд акцiонера - Банк ВТБ (ПАТ) вiд 14.06.2018р. №8/263300, з 15.06.2018р. 
призначено членом Наглядової ради - представником акцiонера Бєлова 
Олексiя Анатолiйовича.

Посадова особа акцiями АТ «ВТБ БАНК» не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згода на розкриття 
паспортних даних вiдсутня.

Посадова особа призначена на строк до 23.04.2021р.
Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа працювала: Банк ВТБ (ПАТ) 

(мiсцезнаходження Росiйська Федерацiя, м. Санкт-Петербург, вул. Велика 
Морська, буд. 29) на посадах:

17.10.2011 - 17.08.2014 директор групи координацiї бiзнесу по роботi з 
клiєнтами ринкових галузей служби координацiї бiзнесу Головної органiзацiї 
Дирекцiї по супроводженню корпоративного бiзнесу;

18.08.2014 - 02.08.2015 керiвник служби координацiї бiзнесу дочiрнiх 
банкiв Дирекцiї по супроводженню корпоративного бiзнесу;

03.08.2015 - 31.12.2017 керiвник служби координацiї бiзнесу дочiрнiх 
банкiв Дирекцiї по супроводженню корпоративного бiзнесу Департаменту 
ризикiв;

01.01.2018 - т.ч. керуючий директор Управлiння по супроводженню кор-
поративного бiзнесу Департаменту ризикiв.

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 Вайсман К.М.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.06.18
(дата)

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ВТБ БАНК»
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Повідомлення про порядок реалізації переважного права акціонерів 

ПРАТ «ГРАВІТОН» 
на придбання акцій додаткової емісії. (код ЄДРПОУ 14314647,

 адреса: 58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248).
Особи, які є акціонерами Товариства на дату проведення загальних 

зборів акціонерів Товариства, що відбулись 20.04.2018р. та на яких прий-
нято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом 
приватного розміщення акцій, мають переважне право на придбання ак-
цій, що пропонуються до розміщення, пропорційно частці належних їм 
простих акцій у загальній кількості простих акцій. 

Загальна кількість акцій, що пропонуються до розміщення, номі-
нальна вартість однієї акції, форма існування акцій, що планується 
до розміщення. 

Пропонуються до розміщення 115 000 000 (сто п’ятнадцять мільйонів) 
штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування, номі-
нальною вартістю 0,25 грн. (нуль грн. двадцять п’ять копійок) кожна. 

Загальна номінальна вартість акцій, що пропонується до розмі-
щення. 

28 750 000,00 грн. (двадцять вісім мільйонів сімсот п’ятдесят тисяч 
гривень 00 копійок). 

Ринкова вартість акцій. 
Ринкова вартість акцій становить 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) 

за одну акцію. 
Строк та порядок реалізації переважного права акціонера на при-

дбання акцій щодо яких прийнято рішення про розміщення, правила 
визначення кількості акцій, на придбання яких акціонер має пере-
важне право. 

Акції розміщуються за ціною 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) за 
одну акцію, що дорівнює номінальній вартості акцій та не нижча за ринко-
ву вартість. 

Кількість акцій, яку може придбати акціонер під час реалізації пере-
важного права, пропорційна частці належних йому акцій у загальній кіль-
кості простих акцій Товариства станом на 20.04.2018 року та розрахову-
ється за формулою: 

А= 115 000 000 х B , де:100 000 000

А - кількість простих акцій, яку може придбати акціонер під час реалі-
зації ним свого переважного права, штук; 

В - кількість простих акцій, належна акціонеру станом на 20.04.2018 
року, штук; 

115 000 000 –загальна кількість простих акцій, запропонованих до 
розміщення, штук; 

100 000 000 –загальна кількість простих акцій у статутному капіталі 
Товариства станом на 20.04.2018 року, штук.

Акціонером може бути подана заява на придбання меншої кількості 
акцій, ніж та, яку він може придбати під час реалізації свого переважного 
права, але не більш ніж пропорційна частці акціонера в статутному капі-
талі Товариства станом на 20.04.2018 року. 

Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій 
здійснюється за місцезнаходженням товариства: 58023, м. Чернівці, 
вул. Руська, 248, в період з 23.07.2018р. по 17.08.2018р. включно з 14.00 
до 17.00 години за київським часом, кожного робочого дня за ціною роз-
міщення.

Для реалізації свого переважного права на придбання акцій акціонери 
у термін реалізації зазначеного права повинні:

В період з 23.07.2018р. по 17.08.2018р. включно, подати до уповно-
важеної особи Товариства – директора Чорноусенка Віталія Анатолійо-

вича письмову заяву про придбання акцій, засвідчену власноручно під-
писом заявника – фізичної особи або підписом керівника та печаткою (за 
наявності) заявника – юридичної особи, або підписом уповноваженого 
представника фізичної або юридичної особи за довіреністю, посвідче-
ною у встановленому законом порядку. В заяві має бути зазначене пріз-
вище, ім’я та по-батькові (найменування), місце проживання (місцезнахо-
дження) акціонера, кількість цінних паперів, що придбаваються; 

В період з 23.07.2018р. по 17.08.2018р. включно, сплатити грошо-
вими коштами повну вартість акцій, на придбання яких вони подали 
заяву.

Заяви приймаються Товариством не пізніше 17.08.2018р. включно.
Заяви на придбання акцій фізичною особою подаються особисто за-

явником або уповноваженою ним юридичною чи фізичною особою за до-
віреністю, посвідченою у встановленому законом порядку. 

Заяви на придбання акцій юридичною особою подаються особисто 
керівником або уповноваженою ним особою за довіреністю, посвідченою 
у встановленому законом порядку.

Подані заяви реєструються в журналі реєстрації заяви на придбання 
акцій Товариства в порядку їх надходження. Після реєстрації в зазначе-
ному журналі, на кожній заявці проставляється реєстраційний номер та 
дата подання заяви.

Акціонер, який має право реалізувати своє переважне право на 
придбання акцій, що пропонуються до розміщення, та протягом уста-
новленого для цього строку подав відповідну заяву про придбання ак-
цій, в строк з 23.07.2018р. по 17.08.2018р. перераховує Товариству 
кошти у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаються. Кошти 
Товариству перераховуються акціонером не пізніше 17.08.2018р. 
(включно). У разі, якщо суми коштів, перерахованих акціонером Това-
риству як плата за акції, на придбання яких акціонер має переважне 
право, перевищує вартість акцій, на придбання яких акціонер має пе-
реважне право, різницю Товариство повертає акціонеру протягом 30 
календарних днів з моменту надходження коштів на відповідний раху-
нок Товариства. Оплата за акції здійснюється виключно в грошовій 
формі в національній валюті України (гривні) шляхом перерахування 
коштів на рахунок Товариства за наступними реквізитами:

одержувач: ПрАТ «ГРАВІТОН», код ЄДРПОУ 14314647, рахунок 
№ 26002924431261, АБ «УКРГАЗБАНК», м. Київ, МФО 320478

На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання 
акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, Товари-
ство видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної 
кількості акцій протягом п’яти робочих днів з дати отримання відповідних 
коштів Товариством, але не 17.08.2018р. (включно) шляхом направлення 
відповідної кореспонденції або вручення особисто під розпис.

Порядок укладення договорів з першими власниками у процесі 
приватного розміщення акцій. 

Перший етап укладення договорів з першими власниками у процесі 
приватного розміщення акцій починається з 20.08.2018р. та закінчується 
10.09.2018р. включно і буде проводитись з 9-00 до 18-00 год. кожного ро-
бочого дня за місцезнаходженням Товариства.

Другий етап укладення договорів з першими власниками у процесі 
приватного розміщення акцій починається з 11.09.2018р. та закінчується 
05.10.2018р. включно і буде проводитись з 9-00 до 18-00 год. кожного ро-
бочого дня за місцезнаходженням Товариства.

Адреса, за якою відбуватиметься укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій: 58023, м. Чернівці, 
вул. Руська, 248 на другому поверсі, кабінет директора.

директор ПрАТ «ГРАВІТОН»
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шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «Трудовий колектив фанплит» 

(далі ПрАТ «ТКф»)
(код ЄДРПОУ 32960308, місцезнаходження: 02160, Україна, м. Київ, 

вул. Фанерна, 1)
повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбу-

дуться 06 липня 2018р. о 11.00год. за адресою : 02160, україна, 
м. Київ, вул. фанерна, 1 (приміщення клубу).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-

ня її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів 

ПрАТ «ТКФ», прийняття рішень з питань порядку проведення Загаль-
них Зборів.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для го-
лосування на позачергових Загальних Зборах.

4. Про прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним 
акцій.

Перелік (зведений обліковий реєстр) акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних Зборах, складається станом на 24 годину 
02.07.2018р. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних 
зборах буде здійснюватися з 09.30 до 10.45 у день проведення загаль-

них зборів за адресою проведення зборів: 02160, Україна, м. Київ, 
вул. Фанерна, 1 (приміщення клубу). 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних 
зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годи-
ну за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціо-
нерів, тобто на 24.00 годину 02.07.2018 року.

Про порядок участі у Зборах за довіреністю. 
Для реєстрації акціонерам при собі мати документ, що посвідчує 

особу (паспорт). Представникам, окрім документа, що посвідчує осо-
бу  – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно вимог 
чинного законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізич-
ною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особа-
ми, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та го-
лосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних 
зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутнос-
ті в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу 
акціонера (його представника), а в разі участі представника акціоне-

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента Публiчне акцiонерне товариство «Кре-
менчуцький завод технiчного вуглецю», 00152299 39610, Полтавська обл. 
м.Кременчук, вул.Свiштовська, буд.4 05366-4-11-85.2. Дата розкриття по-
вного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі да-
них Комісії 19.06.2018 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію http://kztv.com.ua 4. Найменування, 
код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової 
звітності - ТОВ «Сiчень-Аудит», код ЄДРПОУ 32996030. 5. Інформація про 
загальні збори - чергові загальні збори акціонерів проведені 30.03.2016, 
кворум 99.961.Перелік питань, що розглядались на загальних зборах:  
1. Обрання лiчильної комiсiї, затвердження регламенту проведення за-
гальних зборiв.2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв.3. Звiт 
Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
2014-2015 роки та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. 
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014-2015 роки.5. Звiт та висновки 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014-2015 роки.6. Затвердження рiчних 
звiтiв та балансiв Товариства за 2014-2015 роки. 7. Затвердження порядку 
розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2014-2015 роки.8. Про виплату 
дивiдендiв. 9. Про затвердження господарських договорiв за 2014-2015 
роки та, надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв. 
10. Вiдкликання Голови та членiв Наглядової ради Товариства.11. Встанов-
лення кiлькiстного складу Наглядової ради Товариства.12. Обрання Голови 
та членiв Наглядової ради Товариства.13. Про збiльшення статутного 
капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй 
iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.14. Про при-
ватне розмiщення акцiй (iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками та-
кого розмiщення) та затвердження протоколу рiшення про приватне 
розмiщення акцiй.15. Про визначення уповноваженого органу Товариства 
якому надаються повноваження щодо вчинення певних дiй та прийняттят 
рiшень, передбачених чинним законодавством України, пiд час здiйснення 
емiсiї акцiй.16. Про визначення уповноважених осiб Товариства, яким на-
даються повноваження щодо вчинення певних дiй та прийняття рiшень, 
передбачених чинним законодавством України пiд час здiйснення емiсiї 
акцiй. Особа, що подавала пропозицiї до перелiку питань Порядку денного 
зборiв п.п. 10,11,12,13,14,15,16 - акцiонер Товариства Балдiс 
М.М. Результати розгляду питань Порядку денного: по всiм питанням По-
рядку денного рiшення прийнято згiдно запропонованим проектам рiшень.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами 

періоду, що передував 
звітньому

за 
простими 
акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

10000166 0 4116347 0

Нарахувані дивіденди 
на одну акцію, грн.

8.60 0 3.54 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

5249760 0 2160948 0

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання дивідендів

05.09.2016 0 25.03.2015 0

Дата виплати дивіден-
дів

20.10.2016 0 0 0

Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв - 30 березня 2016 року. 
Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв -  
5 вересня 2016 року. Дата виплати дивiдендiв - 20 жовтня 2016 року, розмiр 
дивiдендiв становить 8,60 грн. на одну просту акцiю. Порядок виплати 
дивiдендiв визначено Наглядовою радою з наступних варiантiв: в порядку, 
встановленому ч.5 ст.30 Закону України «Про акцiонернi товариства», або 
через касу Товариства, або поштовим переказом, або шляхом переказу на 
депозит нотарiальної контори, або безготiвковим шляхом на розрахунко-
вий рахунок акцiонера. Виплата дивiдендiв була проведена не в повному 
обсязi в зв’язку з тим, що за отриманням дивiдендiв до Товариства зверну-
лись не всi акцiонери.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 252280 228161
Основні засоби (за залишковою вартістю) 59351 47761
Довгострокові фінансові інвестиції 41 41
Запаси 72208 59306
Сумарна дебіторська заборгованість 31134 62334
Грошові кошти та їх еквіваленти 3149 6139
Власний капітал 199308 183390
Статутний капітал 1221 1221
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 176646 160656
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 100 100
Поточні зобов'язання і забезпечення 52872 44671
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 22.289 -3.836
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

22.289 -3.836

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1162810 1162810
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду

0 0

ПуБлIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНчуЦЬКИй ЗАВОд ТЕхНIчНОГО ВуГлЕЦЮ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРудОВИй КОлЕКТИВ фАНПлИТ»
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ра  – також документів, що підтверджують повноваження представника 
на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Про права акціонерів: ознайомлення з матеріалами Зборів. 
Кожен акціонер Товариства (його представник) може ознайомитись 

з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Зборів, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 02160, 
м. Київ, вул. Фанерна, 1, економічний відділ, кожного робочого дня з 
09.00 до 14.00 години, а у день проведення Зборів - також у місці їх 
проведення. 

Ознайомитися з вище вказаними документами у вказаний вище пе-
ріод акціонери Товариства (їх представники) можуть тільки за наявнос-
ті відповідних документів (в тому числі довіреності), які підтверджують 

статус акціонера (його представника), та відповідної письмової заяви. 
Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до п. 5 статті 47 Закону 

України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Товариства за-
твердила остаточний порядок денний Зборів. 

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
- директор Товариства. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України 
«Про акціонерні товариства» - http://tkf.kiev.ua. 

Телефон для довідок: (44) 559-01-95.
Наглядова рада ПрАТ «ТКФ»

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУблІКОВАНІ:
1. ПРАТ БІЛОЦИНК 2

2. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «ВІЛьНА УКРАЇНА» 11

3. ТОВ ВІЕЙБІ ЛІЗИНГ 12

4. ПРАТ ВСК ІНШУРАНС ГРУП 6

5. АТ ВТБ БАНК 12

6. ПРАТ ГРАВІТОН 13

7. ПРАТ ЕРСТЕ ІНВЕСТ ҐРУППЕ 13

8. ПРАТ ЗАВОД РАДІОАПАРАТУРИ 5

9. ПРАТ ЗАПОРІЖТУРИСТ 5

10. ПАТ ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-7» 6

11. ПРАТ ІНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛІКУ ЕНЕРГОНОСІЇВ 2

12. ПРАТ КИЇВСТАР 9

13. ПАТ КИЇВСьКИЙ БУДПРОЕКТ 7

14. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦьКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ 14

15. ПРАТ МОЛОЧНИЙ АЛьЯНС 11

16. ПРАТ НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ 1

17. ПАТ НОВОКАХОВСьКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ 5

18. ПРАТ ПЛАСТ МАРКЕТ 2

19. ПРАТ ПО ВИРОБНИЦТВУ ІНСУЛІНІВ «ІНДАР» 8

20. АТ ПОЛІКОМБАНК 4

21. ПРАТ СПЕЦЛІСМАШ 8

22. ПАТ СУМСьКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 5

23. ПРАТ ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ 14

24. ПРАТ УКРАЇНСьКИЙ ГРАФІТ 4

25. ПРАТ УКРВОДБЕЗПЕКА 1

26. ПРАТ УКРВОДБЕЗПЕКА 11

27. ВАТ ФЕОДОСІЙСьКА СУДНОБУДІВНА КОМПАНІЯ «МОРЕ» 4

28. АТ ХАРКІВОБЛЕНЕРГО 3

29. АТ ХАРКІВОБЛЕНЕРГО 10

30. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦьКА ФАБРИКА ВЕРХНьОГО ТРИКОТАЖУ «ВІКТОРІЯ» 5

31. ПРАТ ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА 11
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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 № 18116
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
19.06.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕлЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


