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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку, відповідно до пункту 3 розділу V 
Положення про порядок припинення пайового інвести-
ційного фонду, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 листо-
пада 2013 року № 2605, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 17 грудня 2013 року за №2128/24660 (із 
змінами), та відповідно до наданих документів ТОВАРИ-
СТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМ-
ПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГРЮНВАЛЬД ЕС-
СЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» для виключення відомостей про 
ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПА-
ЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРЮНВАЛЬД РИАЛ 
ЕСТЕЙТ», реєстраційний код за Реєстром: 23300509, з 
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвес-
тування у зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію 
регламенту ЗаКритоГо недиверСифІКованоГо 
венЧУрноГо пайовоГо ІнвеСтицІйноГо фондУ 
«ГрЮнвалЬд риал еСтейт» товариСтва З оБ-
меЖеноЮ вІдповІдалЬнІСтЮ «КомпанІя З 
УправлІння аКтивами «ГрЮнвалЬд еССет ме-

недЖмент», зареєстрованого 16.05.2017 року. Анульо-
вано свідоцтво про внесення відомостей про ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІН-
ВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРЮНВАЛЬД РИАЛ ЕСТЕЙТ», 
реєстраційний код за Реєстром: 23300509, ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГРЮНВАЛЬД ЕССЕТ МЕ-
НЕДЖМЕНТ» до Єдиного державного реєстру інститутів 
спільного інвестування від 16.05.2017 року № 00509, ви-
дане Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку – розпорядження № 0333-ІС від 12 червня 
2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку, відповідно до пункту 3 розділу V 
Положення про порядок припинення пайового інвести-
ційного фонду, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 листо-
пада 2013 року № 2605, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 17 грудня 2013 року за №2128/24660 (із 
змінами), та відповідно до наданих документів ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПА-
НІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КА-
ПІТАЛ УКРАЇНА» для виключення відомостей про 
Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний 
фонд «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ ЗБАЛАНСОВАНИЙ», 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

реєстраційний код за Реєстром: 221966, з Єдиного дер-
жавного реєстру інститутів спільного інвестування у 
зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію регламенту 
пайового інтервального диверсифікованого інвес-
тиційного фонду «ІнвеСтицІйний КапІтал ЗБа-
ланСований» товариСтва З оБмеЖеноЮ вІд-
повІдалЬнІСтЮ «КомпанІя З УправлІння 
аКтивами «ІнвеСтицІйний КапІтал УКраЇна», за-
реєстрованого 20.02.2008 року. Анульовано свідоцтво 
про внесення відомостей про Пайовий інтервальний ди-
версифікований інвестиційний фонд «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ ЗБАЛАНСОВАНИЙ», реєстраційний код за Ре-
єстром: 221966, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» до Єдиного дер-
жавного реєстру інститутів спільного інвестування від 
20.02.2008 року № 966, видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку – розпорядження 
№ 0334-ІС від 12 червня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 2 розділу І 

Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року 
за №822/23354, зі змінами та доповненнями, відповідно 
до документів, наданих ПрАТ «Науково-виробнича фір-
ма «Екологія України», код за ЄДРПОУ: 22951090, міс-
цезнаходження: 01023, м. Київ, вул. Печерський узвіз, 8, 
на скасування реєстрації випуску акцій у зв`язку з пере-
творенням акціонерного товариства, скасовано реєстра-
цію випуску акцій прат «науково-виробнича фірма 
«екологія України». Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ПрАТ «Науково-виробнича фірма «Екологія Украї-
ни» від 24.06.2011 року №269/10/1/11, видане 
28.07.2011 року Територіальним управлінням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та 
Київській області, анульовано – розпорядження  
№ 166-Кф-С-а від 13 червня 2018 року. 

14.06.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановні акціонери приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «авІаКомпанІя «Горлиця»

Наглядова рада ПрАТ «Горлиця» повідомляє про скликання позачерго-
вих загальних зборів акціонерів

1) повне найменування та місцезнаходження товариства: 
Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Горлиця», 02160, 

Україна, м. Київ, проспект Соборності, 15. 
2) дата, час та місце проведення загальних зборів: 
збори відбудуться 20 липня 2018 року, початок об 11 годині за адресою: 

02154, Україна, м. Київ, Русанівська набережна, 16, офіс № 2. 
3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-

гальних зборах: 
реєстрація відбудеться з 10-15 до 10-45 у день та за місцем проведення 

зборів. 
4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах: 
перелік акціонерів складається станом на 24 годину 16 липня 2018 року. 
5) проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на го-

лосування):
1. обрання лічильної комісії. 
2. обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту 

роботи загальних зборів акціонерів. 
3. про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з членами наглядової ради товариства, встановлення розміру 
їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства. 

6) порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо пи-
тань порядку денного зборів: 

з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та 
за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідом-
лень про проведення зборів по 19 липня 2018 року у робочі дні в час  
з 10-00 по 17-00 за адресою 02154, Україна, м. Київ, Русанівська набережна, 16, 
офіс № 2, звернувшись із заявою складеною у довільній формі. 

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голо-
ва Правління Воронін Сергій Вікторович. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
30369224.infosite.com.ua. 

Для участі у зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акці-
онера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах 
для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до 
чинного законодавства. Телефон для довідок: (+38-044) 295-40-32.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво 
«елеКтромотор»

2. Код за ЄДРПОУ 05757966
3. Місцезнаходження 36008, м.Полтава, 

вул. Європейська,155
4. Міжміський код, телефон та факс (0532) 63-32-46 ( 0532) 63-65-33
5. Електронна поштова адреса emplan@elmotor.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.elmotor.com.ua

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

II. текст повідомлення
Згiдно з протоколом №13 Наглядової ради вiд 11 червня 2018р. прий-

нято рiшення: припинити повноваження голови правлiння Мирошниченка 
Юрiя Олександровича в зв’язку зi звiльненням з посади згiдно поданої за-
яви за угодою сторiн з 11 червня 2018р. Часткою в статутному капiталi 

емiтента не володiє. Перебував на зазначенiй посадi з 24.04.2018р. Поса-
дова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно з протоколом №13 Наглядової ради вiд 11 червня 2018р. прий-
нято рiшення: призначити Юренкова Володимира Миколайовича виконую-
чим обов'язки голови правлiння ПрАТ «Електромотор» з 12 червня 2018р. 
Термiн, на який призначено посадову особу - до призначенння голови 
правлiння. Iншi посади, якi обiймала призначена особа протягом останнiх 
п’яти рокiв: заступник голови правлiння з виробництва , голова правлiння 
ПрАТ «Електромотор» . Володiє 0,0208% статутного капiталу емiтента. По-
садова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Юренков володимир миколайович
в.о. голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.06.2018
(дата)
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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 прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

№
з/п

дата 
прийнят-

тя 
рішення

ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що 
є предме-

том 
правочину 
(тис. грн)

вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної фінансо-

вої звітності 
(тис. грн)

Співвідношення ринкової 
вартості майна або по-
слуг, що є предметом 
правочину, до вартості 
активів емітента за дани-
ми останньої річної фі-
нансової звітності (у від-

сотках)
1 2 3 4 5
1 08.06.2018 10000.00 5570320.00 0.18

Зміст інформації:
08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення 
значного правочину, а саме на укладення з ПАТ «Мегабанк» договору про 
надання бланкового овердрафту (кредиту) без майнового забезпечення 
для поповнення обiгових коштiв Товариства в розмiрi 10 000 000,00 грн. з 
21 % ставкою рiчних з термiном дiї цього договору до 30.06.2018 р. 
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд 
вартостi значними правочинами, серед iншого, є кредитнi договори.
2 08.06.2018 5176.00 5570320.00 0.0929
Зміст інформації:
08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» догово-
ру оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається розмiщення 
його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме: «7-МИ ПОВЕРХОВА 
БУДIВЛЯ Вул. ПЛЕХАНIВСЬКА, 126», що розташована за адресою 
вул. Плеханiвська, 126, м. Харкiв (iнв. № 00824659/10), орендується – 
496,1 кв.м. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» неза-
лежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок 
та iншого нерухомого майна або основних засобiв Товариства. 
3 08.06.2018 91.00 5570320.00 0.0016
Зміст інформації:
08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» догово-
ру оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається розмiщення 
його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме: «ЗДАНИЕ АДМИНИСТРА-
ТИВНОЕ», що розташоване за адресою вул. Жовтнева, 53, м. Балаклiя, 
Балаклiйський р-н, Харкiвська обл. (iнв. № 00701168/03), орендується - 
17,5 кв.м. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалеж-
но вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та 
iншого нерухомого майна або основних засобiв Товариства. 
4 08.06.2018 14.00 5570320.00 0.0003
Зміст інформації:
08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» догово-
ру оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається розмiщення 
його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме: «KOHTOPA PЕМ 
М. БАРВIНКОВО, Вул. ПОЛЬОВА, 1», що розташована за адресою вул. По-
льова, 1, м. Барвiнкове, Барвiнкiвський р-н, Харкiвська обл.  
(iнв. № 00542389/02), орендується - 10,9 кв.м. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Ста-
туту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд вартостi значними правочинами 
є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або основних 
засобiв Товариства. 
5 08.06.2018 13.00 5570320.00 0.0002
Зміст інформації:
08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» догово-
ру оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається розмiщення 
його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме: «РЕМОНТНО ПРОИЗВОД-
СТВЕННАЯ БАЗА УЛ. ЮЖНАЯ, 6 З», що розташована за адресою 
вул. Пiвденна, 6, смт. Близнюки, Близнюкiвський р-н, Харкiвська обл.  
(iнв. № 00541816/02), орендується - 10,1 кв.м. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Ста-
туту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд вартостi значними правочинами 
є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або основних 
засобiв Товариства.
6 08.06.2018 14.00 5570320.00 0.0003
Зміст інформації:

08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» догово-
ру оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається розмiщення 
його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме:«ЗДАНИЕ АБК П. БОРО-
ВАЯ УЛ. КОЛХОЗНАЯ, 38А», що розташоване за адресою вул. Шкiльна 
(Колгоспна), 38, смт. Борова, Борiвський р-н, Харкiвська обл.  
(iнв. № 00800985/04), орендується - 10,5 кв.м. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Ста-
туту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд вартостi значними правочинами 
є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або основних 
засобiв Товариства.
7 08.06.2018 43.00 5570320 0.0008
Зміст інформації:
08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (прото-
кол № 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчи-
нення значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» 
договору оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається 
розмiщення його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме:«НЕЖИТЛОВА 
БУДIВЛЯ РЕМОНТНО ЕКСПЛУАТАЦIЙНИЙ ПУНКТ М.ВАЛКИ УЛ. К. ЛИБ-
КНЕХТА, 118А», що розташована за адресою вул. Харкiвська (Лiбкнехта 
Карла), 118, м. Валки, Валкiвський р-н, Харкiвська обл.  
(iнв. № 00560906/06),  орендується - 11,0 кв.м. Вiдповiдно до п. 20.1.1. 
Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд вартостi значними право-
чинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
8 08.06.2018 15.00 5570320.00 0.0003
Зміст інформації:
08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» догово-
ру оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається розмiщення 
його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме:«KOHTOPA РЭС  
УЛ.ЗАРЕЧНАЯ,8», що розташована за адресою вул. Зарiчна, 8, смт. Вели-
кий Бурлук, Великобурлуцький р-н, Харкiвська обл. (iнв. № 00521312/02), 
орендується - 11,3 кв.м. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту  
АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд вартостi значними правочинами є: 
договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або основних 
засобiв Товариства.
9 08.06.2018 48.00 5570320.00 0.0009
Зміст інформації:
08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» догово-
ру оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається розмiщення 
його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме: «РЕМ.-ЭКСПЛУАТ. ПУНКТ 
М. ВОВЧАНСЬК УЛ.ЛЕНIНА,166», що розташований за адресою вул. Со-
борна (Ленiна), 166, м. Вовчанськ, Вовчанський р-н, Харкiвська обл. 
(iнв. № 00809794/02), орендується - 12,2 кв.м. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Ста-
туту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд вартостi значними правочинами 
є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або основних 
засобiв Товариства.
10 08.06.2018 8.00 5570320.00 0.0001
Зміст інформації:
08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» догово-
ру оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається розмiщення 
його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме: «ЗДАНИЕ 2Х ЭТ. ЛИН. 
ПОСТ П. ДВУРЕЧНАЯ УЛ.КОЛХОЗНАЯ, 30», що розташоване за адресою 
вул. Зарiчна, (Колгоспна), 22, смт. Дворiчна, Дворiчанський р-н, 
Харкiвська обл. (iнв. № 00522155/03), орендується – 6,1 кв.м. Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд вартостi значни-
ми правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого май-
на або основних засобiв Товариства.
11 08.06.2018 74.00 5570320.00 0.0013
Зміст інформації:
08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» догово-
ру оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається розмiщення 
його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме:«АДМ-НОЕ ЗДАНИЕ ДЕР-
ГАЧИ, УЛ. 50 ЛЕТ ВЛКСМ, 35 708 КВ.М.», що розташоване за адресою 
вул. Соснова (50-рокiв ВЛКСМ), 35, м. Дергачi, Дергачiвський р-н, 
Харкiвська обл. (iнв. № 00561982/04), орендується – 11,4 кв.м. Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд вартостi значни-
ми правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого май-
на або основних засобiв Товариства.
12 08.06.2018 13.00 5570320.00 0.0002
Зміст інформації:
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08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» догово-
ру оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається розмiщення 
його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме: «АДМIНБУДIВЛЯ 
ЗАЧЕПИЛIВСЬКЕ РВЕ», що розташована за адресою вул. Центральна 
(Радянська), 52, смт. Зачепилiвка, Зачепилiвський р-н, Харкiвська обл. 
(iнв. № 00825373/05), орендується – 10,0 кв.м. Вiдповiдно до п. 20.1.1. 
Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд вартостi значними правочи-
нами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або осно-
вних засобiв Товариства.
13 08.06.2018 88.00 5570320.00 0.0016
Зміст інформації:
08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» догово-
ру оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається розмiщення 
його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме:«АДМIНIСТРАТИВНА 
БУДIВЛЯ ЛIТ «А-2» М. ЗМIЇВ ТАРАНIВСЬКЕ ШОСЕ № 7Б», що розташова-
на за адресою Таранiвське шосе, 7Б, м. Змiїв, Змiївський р-н, 
Харкiвська обл., (iнв. № 00500704/02), орендується – 22,5 кв.м. Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд вартостi значни-
ми правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого май-
на або основних засобiв Товариства.
14 08.06.2018 15.00 5570320.00 0.0003
Зміст інформації:
08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» догово-
ру оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається розмiщення 
його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме:«АДМIНIСТРАТИВНА 
БУДIВЛЯ С. ЗОЛОЧIВ, ПРОВУЛОК Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 8А», що розташо-
вана за адресою пров. Хмельницкого Б., 8А, смт. Золочiв, Золочiвський  р-н, 
Харкiвська обл. (iнв. № 00806532/02), орендується – 11,4 кв.м. Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд вартостi значни-
ми правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого май-
на або основних засобiв Товариства.
15 08.06.2018 131.00 5570320.00 0.0024
Зміст інформації:
08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» догово-
ру оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається розмiщення 
його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме: «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОРПУС Г.ИЗЮМ, ПЕР.ЭЛЕКТРИКОВ,1», що розташований за адресою 
пров. Електрикiв, 1, м. Iзюм, Iзюмський р-н, Харкiвська обл.  
(iнв. № 00522981/05), орендується – 20,1 кв.м. Вiдповiдно до п. 20.1.1. 
Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд вартостi значними правочи-
нами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або осно-
вних засобiв Товариства.
16 08.06.2018 12.00 5570320.00 0.0002
Зміст інформації:
08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» догово-
ру оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається розмiщення 
його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме:«KOHTOPA PЭC П.КЕГИ-
ЧЕВКА ПЕР.1 МАЯ,31А», що розташована за адресою пров. 1го Травня, 
31А, смт. Кегичiвка, Кегичiвський р-н, Харкiвська обл. (iнв. № 00543658/02), 
орендується – 9,0 кв.м. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту  
АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд вартостi значними правочинами є: 
договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або основних 
засобiв Товариства.
17 08.06.2018 22.00 5570320.00 0.0004
Зміст інформації:
08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» догово-
ру оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається розмiщення 
його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме: «СЛУЖБОВО-
ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС. РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧА БАЗА КОЛОМАЦЬ-
КОЇ МАСТЕРСЬКОЇ ДIЛЬНИЦI В СМТ. КОЛОМАК ХАРКIВСЬКОЇ ОБЛАСТI», 
що розташована за адресою вул. Свободи, 34, смт. Коломак, Коломаць-
кий  р-н, Харкiвська обл. (iнв. № 00830669/02), орендується –  
16,7 кв.м. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалеж-
но вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та 
iншого нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
18 08.06.2018 68.00 5570320.00 0.0012
Зміст інформації:

08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (про-
токол № 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на 
вчинення значного правочину, а саме укладання з 
ПрАТ «Харкiвенергозбут» договору оренди нежитлового примiщення, у 
якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до 
31.12.2020, а саме:«НЕЖИЛА БУДIВЛЯ - АДМIНIСТРАТИВНИЙ БУДИ-
НОК РЭС Вул. ПОЛТАВСЬКА 71», що розташована за адресою 
вул. Полтавськая, 71, м. Красноград, Красноградський р-н, 
Харкiвська обл. (iнв. № 00563419/04), орендується – 13,0 кв.м. 
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд 
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та 
iншого нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
19 08.06.2018 25.00 5570320.00 0.0004
Зміст інформації:
08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» догово-
ру оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається розмiщення 
його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме: «РЕМ-ПРОИЗВОДСТВЕН. 
БАЗА П.КР.КУТ, УЛ. КУЙБЫШЕВА,109», що розташована за адресою 
вул. Куйбишева, 109, смт. Краснокутськ, Краснокутський р-н, Харкiвська обл. 
(iнв. № 00564336/02), орендується – 9,5 кв.м. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Ста-
туту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд вартостi значними правочинами 
є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або основних 
засобiв Товариства.
20 08.06.2018 89.00 5570320.00 0.0016
Зміст інформації:
08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» догово-
ру оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається розмiщення 
його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме: «ЗДАНИЕ Г.КУПЯНСК, 
УЛ.ТИТОВА,1», що розташоване за адресою вул. Тiтова, 1, м. Куп’янськ, 
Куп’янський р-н, Харкiвська обл. (iнв. № 00700455/02), орендується –  
13,7 кв.м. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалеж-
но вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та 
iншого нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
21 08.06.2018 26.00 5570320.00 0.0005
Зміст інформації:
08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» догово-
ру оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається розмiщення 
його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме:«ЗДАНИЕ АБК РПБ ЛИ-
ПЕЦКОГО РРЕС П.ЛИПЦЫ УЛ.ПУШКИНСКАЯ 180», що розташоване за 
адресою вул. Пушкiнська, 180, с. Липцi, Харкiвський р-н, Харкiвська обл. 
(iнв. № 00800980/02), орендується – 10,1 кв.м. Вiдповiдно до п. 20.1.1. 
Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд вартостi значними правочи-
нами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або осно-
вних засобiв Товариства.
22 08.06.2018 157.00 5570320.00 0.0028
Зміст інформації:
08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» догово-
ру оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається розмiщення 
його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме: «БУДIВЛЯ ЕНЕРГОЗБУТУ 
М.ЛОЗОВА ВУЛ.ЛОЗОВСЬКОГО, 67», що розташована за адресою вул. Ло-
зовського, 67, м. Лозова, Лозiвський р-н, Харкiвська обл.  
(iнв. № 00700373/02), орендується – 24,1 кв.м. Вiдповiдно до п. 20.1.1. 
Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд вартостi значними правочи-
нами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або осно-
вних засобiв Товариства.
23 08.06.2018 45.00 5570320.00 0.0008
Зміст інформації:
08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (прото-
кол № 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчи-
нення значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» 
договору оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається 
розмiщення його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме: «ПРОИЗ.
ЗДАНИЕ Г.ЛЮБОТИН УЛ.ЗЕЛЕНАЯ,31», що розташоване за адресою 
вул. Зелена, 31, м. Люботин, Харкiвський р-н, Харкiвська обл.  
(iнв. № 00805903/03), орендується – 11,6 кв.м. Вiдповiдно до п. 20.1.1. 
Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд вартостi значними право-
чинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
24 08.06.2018 22.00 5570320.00 0.0004
Зміст інформації:
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08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» догово-
ру оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається розмiщення 
його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме: «БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
П.Н.ВОД.УЛ.ПАТРИСА ЛУМУМБЫ,1», що розташоване за адресою 
вул. Енергетична (Лумумби Патрiса), 1, смт. Нова Водолага, Нововодо-
лазький р-н, Харкiвська обл. (iнв. № 00565027/02), орендується – 8,4 кв.м. 
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд 
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого 
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
25 08.06.2018 59.00 5570320.00 0.0011
Зміст інформації:
08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» догово-
ру оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається розмiщення 
його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме: «ДИСПЕТЧЕРСКИЙ 
ПУНКТ ПЕРВОМАЙСК,ВУЛ.НАШ ПУТЬ,1», що розташований за адресою 
вул. Станцiйна, 3, м. Первомайський, Первомайський р-н, Харкiвська обл. 
(iнв. № 00542992/06), орендується – 15,0 кв.м. Вiдповiдно до п. 20.1.1. 
Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд вартостi значними правочи-
нами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або осно-
вних засобiв Товариства.
26 08.06.2018 42.00 5570320 0.0008
Зміст інформації:
08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» догово-
ру оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається розмiщення 
його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме:«ГЛ.ЗДАНИЕ РЕМ.-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ПЕЧ.РРЭС УЛ.НЕЗАВИСИМОСТИ 2», що 
розташована за адресою вул. Незалежностi, 2, смт. Печенiги, 
Печенiзький  р-н, Харкiвська обл. (iнв. № 00570061/03), орендується –  
32,2 кв.м. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалеж-
но вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та 
iншого нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
27 08.06.2018 23.00 5570320.00 0.0004
Зміст інформації:
08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» догово-
ру оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається розмiщення 
його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме: «АДМIНIСТРАТИВНА 
БУДIВЛЯ С.САХНОВЩИНА ВУЛ.ШЕВЧЕНКО,24», що розташована за 
адресою вул. Шевченка, 24, смт. Сахновщина, Сахновщинський р-н, 
Харкiвська обл. (iнв. № 00804256/02), орендується – 17,4 кв.м. Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд вартостi значни-
ми правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого май-
на або основних засобiв Товариства.

28 08.06.2018 74 5570320.00 0.0013
Зміст інформації:
08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» догово-
ру оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається розмiщення 
його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме:«ЗДАНИЕ АДМИНИСТРА-
ТИВНОЕ Г.МЕРЕФА УЛ.ДНЕПРОПЕТР.212», що розташоване за адресою 
вул. Днiпропетровська, 212, м. Мерефа, Харкiвський р-н, Харкiвська обл. 
(iнв. № 00700742/02), орендується – 18,96 кв.м. Вiдповiдно до п. 20.1.1. 
Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд вартостi значними правочи-
нами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або осно-
вних засобiв Товариства.
29 08.06.2018 91.00 5570320.00 0.0016
Зміст інформації:
08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» догово-
ру оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається розмiщення 
його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме: «ПРОИЗВ.-СЛУЖЕБНЫЙ 
КОРПУС НА РЭП-1 Г.ЧУГУЕВ КОМСОМОЛЬСКАЯ,2», що розташований за 
адресою вул. Злобiна Анатолiя (Комсомольська), 2 А, м. Чугуїв, Чугуїв-
ський р-н, Харкiвська обл. (iнв. № 00506801/02), орендується –  
11,6 кв.м. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалеж-
но вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та 
iншого нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
30 08.06.2018 29.00 5570320.00 0.0005
Зміст інформації:
08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» догово-
ру оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається розмiщення 
його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме: «ЗДАНИЕ АДМИНИСТРА-
ТИВНОЕ», що розташоване за адресою пров. Перемоги, 12, смт. Шевчен-
кове, Шевченкiвський р-н, Харкiвська обл. (iнв. № 00700483/03), оренду-
ється – 22,6 кв.м. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» 
незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних 
дiлянок та iншого нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
31 08.06.2018 66.00 5570320.00 0.0012
Зміст інформації:
08.06.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 11/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» догово-
ру оренди нежитлового примiщення, у якому передбачається розмiщення 
його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме: «ЗДАНИЕ КОНТОРЫ РЭС 
УЛ.УРИЦКОГО 36», що розташоване за адресою вул. Троїцька (Урицько-
го), 36, м. Богодухiв, Богодухiвський р-н, Харкiвська обл.  
(iнв. № 00560058/02), орендується – 16,9 кв.м. Вiдповiдно до п. 20.1.1. 
Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд вартостi значними правочи-
нами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або осно-
вних засобiв Товариства.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 00130760
3. Місцезнаходження 58000, м. Чернiвцi, Прутська, 23-А
4. Міжміський код, телефон та факс (0372) 524-245 (0372) 584-996
5. Електронна поштова адреса kanc@obl.cv.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://oblenergo.cv.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради АТ «ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО» вiд 
12.06.2018 року припинено повноваження Голови Правлiння Товариства - 
Лозовського Олександра Анатолiйович з 13.06.2018 року, у зв'язку iз пере-
веденням в АТ «Житомиробленерго». Керуючись ст. 32 Конституцiї України 
та ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї 
щодо даних паспорта. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Термiн перебування на посадi з 
17.08.2015 року по 13.06.2018 р. Частка статутного капiталу емiтента, якою 
володiє - 0%. 

Рiшенням Наглядової ради АТ «ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО» вiд 

12.06.2018 року, з 14.06.2018 року обрано Головою Правлiння Товари-
ства  - Таранюка Сергiя Вiталiйовича. Згiдно ст. 32 Конституцiї України та 
ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї 
щодо даних паспорта. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Частка, якою володiє у статутному капiталi 
емiтента складає - 0%. Вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення 
про Правлiння Товариства, Голова Правлiння обирається Наглядовою ра-
дою Товариства i його повноваження є чинними до моменту прийняття На-
глядовою радою рiшення про припинення повноважень Голови Правлiння 
та обрання нового Голови Правлiння. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав 
наступнi посади: заступник комерцiйного директора ПАТ «ЕК 
«Чернiвцiобленерго» з 01.10.2012 р. по 26.05.2014 р.; директор комерцiйний 
ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» з 26.05.2014 р. по 30.06.2015 р.; заступник 
Голови Правлiння з комерцiйних питань ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» з 
01.07.2015 р. по 14.12.2015 р.; директор з енергозбутової полiтики ПАТ «ЕК 
«Житомиробленерго» з 14.12.2015 р. по 12.06.2018 р.

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

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

2. Найменування посади: 
Голова правлiння  таранюк Сергiй вiталiйович

(підпис) М.П (ініціали та прізвище керівника) 14.06.2018

аКцIонерне товариСтво «ЧернIвцIоБленерГо»
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КорЖІвСЬКий СпецІалІ-
Зований ГІрниЧо – дроБарний Кар’Єр», код 21150620, надалі – То-
вариство, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акці-
онерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбудуться 18 липня 
2018 року об 11:00, за адресою: 48313, тернопільська область, монас-
тириський район, село Коржова, адміністративна будівля, актовий 
зал.Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде проводитися 
18 липня 2018 р. з 10:00 до 10:45 за місцевим часом за місцем їх прове-
дення.Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати 
особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, 
які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 го-
дину 12 липня 2018р.).

перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голо-
сування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного:

1.прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних збо-
рів: обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної 
комісії, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування 
з питань порядку денного на Зборах.Пропонується (проект рішення): 
Призначити головою Загальних зборів Заблуду Ганну Іванівну і секрета-
рем Загальних зборів Павельчака Михайла Івановича. Обрати членами 
лічильної комісії осіб, які входять до складу реєстраційної комісії, а саме 
Боброва Вячеслава Віталійовича, Берчук Марію Ярославівну, Питлюк Во-
лодимира Васильовича. Підтвердити повноваження зазначених осіб щодо 
підрахунку голосів та оформлення результатів голосування з цього пи-
тання порядку денного. Встановити, що повноваження членів лічильної 
комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питан-
нях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів. Затвер-
дити наступний порядок проведення Загальних зборів: Загальні збори 
тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного, оголо-
шення результатів голосування та прийнятих рішень. Голова Загальних 
зборів оголошує перерву кожні 3 (три) години безперервної роботи та в 
інших випадках на власний розсуд. Голова Загальних зборів послідовно ви-
носить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів. Розгляд 
кожного питання порядку денного відбувається згідно з наступним ре-
гламентом: доповідь/співдоповідь – до 15 хвилин; відповіді на запитання – 
до 2 (двох) хвилин на одне запитання (але не більше 15 хвилин на всі пи-
тання); виступи – до 3 (трьох) хвилин кожен виступ (але не більше 
15 хвилин). За рішенням голови Загальних зборів, час, що надається для 
доповіді, для відповідей на питання або виступи може бути подвоєно. Пи-
тання ставляться доповідачам у письмовій формі (шляхом надання за-
писок голові Загальних зборів) до моменту закінчення відповідної доповіді. 
Питання мають бути сформульовані коротко та чітко із зазначенням 
прізвища, ім’я та по-батькові акціонера або особи, що його представляє, 
і не містити оцінки доповіді або доповідача. Запитання, які не стосують-
ся питання порядку денного, не розглядаються. Голова Загальних зборів 
може надати можливість задати питання без дотримання письмової 
форми в рамках часу, відведеного регламентом. Жоден з учасників За-
гальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних збо-
рів. Після обговорення голова Загальних зборів ставить на голосування 
проект рішення з питання порядку денного, що розглядається. За наяв-
ності декількох проектів рішень, вони виносяться на голосування в по-
рядку черговості їх надходження до Товариства. При цьому, якщо проект 
рішення набрав необхідну кількість голосів для його прийняття, голосу-
вання з альтернативних проектів рішень не проводиться. Перед почат-
ком голосування представник лічильної комісії пояснює акціонерам поря-
док голосування бюлетенями, в тому числі, порядок кумулятивного 
голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Під час 
голосування слово нікому не надається. Підсумки голосування, що відбу-
валося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами лі-
чильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершен-
ня Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов’язане з попереднім, 
голова Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення ре-
зультатів голосування з попереднього питання. Якщо в голосуванні на 
Загальних зборах бере участь значна кількість акціонерів, і підрахунок го-
лосів потребує значного часу, лічильна комісія може оголосити попередні 
результати голосування на Загальних зборах. При цьому попередні ре-
зультати голосування можуть оголошуватися лише в разі, якщо підрахо-
вано не менше, ніж 75 (сімдесят п’ять) відсотків голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Інші процедурні питання 
вирішуються головою Загальних зборів одноособово.

2.прийняття рішення про припинення повноважень членів нагля-
дової ради товариства.Пропонується (проект рішення): Припинити з 
дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради То-
вариства: Іванова Артема Валерійовича, представника акціонера (компа-
нія «ВІРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД») – голови Наглядової ради 
Товариства;Шевченка Максима Тарасовича, представника акціонера 

(компанія «АНКОНОР ДОЛОМІТЕС ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД») – секретаря На-
глядової ради Товариства;Шмигіна Євгена Олександровича, представни-
ка акціонера (компанія «ВІРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД») – члена Наглядо-
вої ради Товариства;Голікова Дмитра Дмитровича, представника 
акціонера (компанія «ВІРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД») – члена Наглядової 
ради Товариства – незалежного директора;Скрипниченко Таліни Григо-
рівни, представник акціонера (компанія «АНКОНОР ДОЛОМІТЕС ХОЛ-
ДИНГЗ ЛІМІТЕД») – члена Наглядової ради Товариства – незалежного 
директора.

3.визначення кількісного складу наглядової ради товариства. Про-
понується (проект рішення): Визначити, що Наглядова рада Товари-
ства складатиметься з п’ятьох членів.

4.обрання членів наглядової ради товариства.
5.Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладати-

муться з членами наглядової ради товариства, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів з членами наглядової ради товариства. Пропонується (про-
ект рішення): Затвердити умови договорів, що укладатимуться з чле-
нами Наглядової ради Товариства, згідно з положеннями, що визначені у 
формі договору з членом Наглядової ради, яку представлено на розгляд 
Загальних зборів. Обрати голову Загальних зборів особою, яка уповнова-
жується на підписання договорів з членами Наглядової ради згідно з за-
твердженою формою.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інформа-
ція визначена п. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:  
http://ksgdk.pat.ua. Станом на 09 червня 2018 року (дату складення переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), 
загальна кількість акцій складає 926 141 шт., голосуючих акцій – 812 573 шт.

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів

1. З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до 
Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися в офісі Това-
риства за адресою: 48313, Тернопільська область, Монастириський район, 
село Коржова, адміністративна будівля ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК», акто-
вий зал у робочі дні (з 10:00 до 15:00 год.) з дати надсилання повідомлення 
до 18 липня 2018р., а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх 
проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами – виконуючий обов’язки директора Товариства Кру-
шельницький Орест Володимирович, телефон для довідок: (067) 403-51-15. 
2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно 
мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів 
необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що 
підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлен-
ня з документами (інформацією, матеріалами), пов’язаними з порядком 
денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку 
денного Загальних зборів ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК», – довіреність, 
оформлену відповідно до чинного законодавства або її належним чином 
засвідчену копію. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер 
(представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує 
право власності акціонера на акції ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК» - оригінал 
виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною уста-
новою станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з ви-
могою про надання документів для ознайомлення.3. Для ознайомлення із 
зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен про-
тягом строку, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, 
звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи 
ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК», відповідальної за ознайомлення акціонерів з 
такими документами, надавши посадовій особі ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК» 
підтверджуючі документи, зазначені в попередньому пункті.4. Письмові від-
повіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів, надаються Товариством письмово та 
надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) 
робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати 
проведення Загальних зборів. Інші акціонери також будуть мати можливість 
ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Това-
риства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання 
однакового змісту.

права акціонерів, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та 
ст. 38 Закону України «про акціонерні товариства»

1. Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня 
проведення Загальних зборів ознайомитись з матеріалами (документами), 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних 
зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних 
зборів, на які Товариство зобов’язане надати письмові відповіді до початку 
Загальних зборів у встановленому вище порядку.2. Кожний акціонер має 
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право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів 
ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК», кількість яких не може перевищувати кількіс-
ного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 
20  днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК» – не пізніше ніж за 7 днів до дати про-
ведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до 
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань.3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів пода-
ється в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціоне-
ра, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або 
класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК».4. Пропозиції акціонерів (акціо-
нера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, 
підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загаль-
них зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання 
до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається вклю-
ченою до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог 
пункту 3 переліку прав акціонерів у даному повідомленні.5. Зміни до про-
екту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення 
нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не 
має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або про-
ектів рішень.6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денно-
го Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать не 
менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотри-
мання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в пунктах 2 та 3 
переліку прав акціонерів у даному повідомленні, а також у разі неподання 
акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ним питань поряд-
ку денного.7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до 
проекту порядку денного Загальних зборів надсилається акціонеру Товари-
ством протягом трьох днів з моменту його прийняття.8. У разі внесення змін 
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 
10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі 
зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що до-
даються на підставі пропозицій акціонерів.

порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю
1. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі до-

кумент, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно 
додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника 

(для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, ви-
писку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у 
якому визначені повноваження керівника; для інших представників – дові-
реність, видану для участі та голосування на Загальних зборах, оформле-
ну згідно з вимогами законодавства України). Посадові особи органів Това-
риства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших 
акціонерів Товариства на Загальних зборах.2. Довіреність на право участі 
та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосу-
вання, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначен-
ням того, як і за яке (проти якого чи утриматись від голосування за яке) рі-
шення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосуван-
ня, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних збо-
рах акціонерів на свій розсуд.3. Акціонер має право призначити свого пред-
ставника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який 
момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий ор-
ган ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК» письмово у робочі дні в період з 18 червня 
2018 року до 18 липня 2018 року з 10:00 до 13:00 за адресою: Україна, 
48313, Тернопільська область, Монастириський район, село Коржова, ад-
міністративна будівля ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК», актовий зал, а у день 
проведення Загальних зборів 18 липня 2018 року з 09:45 до 10:45 у місці їх 
проведення за цією ж адресою. Повідомлення акціонером виконавчого ор-
гану ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК» про призначення, заміну або відкликання 
свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електро-
нного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 
4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право 
у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних 
зборах, повідомивши про це виконавчий орган ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК» 
письмово у робочі дні в період з 18 червня 2018 року до 18 липня 2018 року 
з 10:00 до 13:00 за адресою: Україна, 48313, Тернопільська область, Мо-
настириський район, село Коржова, адміністративна будівля ПАТ «КОР-
ЖІВСЬКИЙ СГДК», а у день проведення Загальних зборів 18 липня 
2018 року з 9:45 до 10:45 у місці їх проведення. Надання довіреності на 
право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право учас-
ті на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника.5. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося де-
кілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність 
якому видана пізніше.

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 

«Укртранснафта»
2. Код за ЄДРПОУ 31570412
3. Місцезнаходження 01010, м. Київ, 

вул. Московська, 32/2
4. Міжміський код, телефон та факс 380442015797 380442015780
5. Електронна поштова адреса symonov@ukrtransnafta.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ukrtransnafta.com

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

II. текст повідомлення
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ «Укртранснафта» вiд 

11.06.2018 №175 вiдповiдно до статтi 49 Закону України «Про акцiонернi 
товариства», п. 10.15, пп. 10.2.31, 10.2.32, п. 11.4 Статуту АТ «Укртранс-
нафта» продовжено строк повноважень першого заступника генерального 
директора, члена дирекцiї АТ «Укртранснафта» Пасiшника Андрiя Петро-
вича, обраного рiшенням загальних зборiв вiд 13.06.2016 №66, до 
13.06.2021 включно. Акцiями АТ «Укртранснафта» не володiє; непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згода на оприлюднення 
паспортних даних не надавалась. Iнформацiя про попереднi посади за 
останнi п’ять рокiв: помiчник-консультант народного депутата України Єре-
меєва I.М., Апарат Верховної Ради України; заступник директора по роботi 
з державними органами за сумiсництвом ТОВ «Золотий Екватор»; дирек-
тор зi взаємодiї з органами державної влади за сумiсництвом ТОВ «ВОГ 
РIТЕЙЛ»; т.в.о. заступника голови правлiння Нацiональної акцiонерної 
компанiї «Нафтогаз України», директор виконавчий, в.о. заступника голови 
правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України».

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ «Укртранснафта» вiд 
11.06.2018 №175 вiдповiдно до статтi 49 Закону України «Про акцiонернi 
товариства», п. 10.15, пп. 10.2.31, 10.2.32, п. 11.4 Статуту АТ «Укртранс-

нафта» продовжено строк повноважень члена дирекцiї АТ «Укртранснаф-
та» Михайльо Вiталiя Вiкторовича, обраного рiшенням загальних зборiв 
вiд 13.06.2016 №66, до 13.06.2021 включно. Акцiями АТ «Укртранснафта» 
не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має; згода на оприлюднення паспортних даних не надавалась. Iнформацiя 
про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: генеральний директор 
ТОВ  «ФК Сократ»; начальник Управлiння непрофiльних активiв ПАТ «Укр-
транснафта».

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ «Укртранснафта» вiд 
11.06.2018 №174 вiдповiдно до статтi 49 Закону України «Про акцiонернi 
товариства», п. 10.15, пп. 10.2.31,10.2.32, п. 11.4 Статуту АТ «Укртранс-
нафта» обрано генеральним директором АТ «Укртранснафта» Гавриленка 
Миколу Миколайовича з 14.06.2018 строком на 5 (п’ять) рокiв. Акцiями 
АТ  «Укртранснафта» не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має; згода на оприлюднення паспортних даних не на-
давалась. Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: дирек-
тор ТОВ «ГАЗНГОУ»; генеральний директор АТ «Укртранснафта».

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ «Укртранснафта» вiд 
11.06.2018 №175 вiдповiдно до статтi 49 Закону України «Про акцiонернi 
товариства», п. 10.15, пп. 10.2.31, 10.2.32, п. 11.4 Статуту АТ «Укртранс-
нафта» продовжено строк повноважень члена дирекцiї АТ «Укртранснаф-
та» Костя Iгоря Юрiйовича, обраного рiшенням загальних зборiв вiд 
12.05.2016 №62, до 13.06.2021 включно. Акцiями АТ «Укртранснафта» не 
володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; 
згода на оприлюднення паспортних даних не надавалась. Iнформацiя про 
попереднi посади за останнi п’ять рокiв: радник голови правлiння служби 
голови правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади пасiшник андрiй петрович
в.о. генерального 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.06.2018
(дата)

аКцIонерне товариСтво «УКртранСнафта»
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повІдомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - публічне акціонерне товариство 
«акціонерний комерційний банк «траст-капітал» 

2. Код за ЄДРПОУ - 26519933
3. Місцезнаходження – 01103, м. Київ, вул. підвисоцького, буд. 7 
4. Міжміський код, телефон та факс – (044)206-33-88, (044) 206-33-51
5. Електронна поштова адреса – KAA@tc-bank.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://www.tc-bank.com 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення – відомості 
про зміну складу посадових осіб

ІІ. текст повідомлення
13.06.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 

№6/2018 прийнято рiшення про затвердження змiн у складi Наглядової 
ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». 

Москалець Вячеслав Анатолiйович (паспорт ТТ 252750, виданий Дес-
нянським РВ ГУДМС України в мiстi Києвi 30.09.2014р.) - виключений зi 
складу Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» за власним бажан-
ням. Припиняє повноваження на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ «АКБ 
«Траст-капiтал» з дня прийняття такого рiшення, на посадi перебував з 
01.07.2015 року. Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

13.06.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
№6/2018 прийнято рiшення про затвердження змiн у складi Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». 

Руднiцька Юлiя Богданiвна (паспорт МЕ 265757, виданий Києво-
Святошинським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 13.03.2003р.) - припи-
няє повноваження Голови Ревiзiйної Комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» з 
дня прийняття такого рiшення, на посадi перебувала з 22.06.2015 року. 
Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

13.06.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
№6/2018 прийнято рiшення про затвердження змiн у складi Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал».

Вигулярний Вiталiй Iванович (паспорт НК 011303, виданий Нiжинським 
РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл. 30.06.1995р.) -припинення повнова-
жень на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». Пере-
бував на посадi з 22.06.2015 року. Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ 
«Траст-капiтал» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

13.06.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 

№6/2018 прийнято рiшення про затвердження змiн у складi Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал».

Мацкевич Анна Анатолiївна (посадова особа не надала згоди на роз-
криття її паспортних даних) - припинення повноважень на посадi Члена 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». Перебувала на посадi з 
27.09.2016 року. Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

13.06.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
№6/2018 прийнято рiшення про затвердження змiн у складi Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал».

Вигулярний Вiталiй Iванович (паспорт НК 011303, виданий Нiжинським 
РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл. 30.06.1995р.) -обрання (переобран-
ня) на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» на 
строк  - 3 роки. Приступає до виконання обов'язкiв з дня прийняття такого 
рiшення. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Директор де-
партаменту страхування ПрАТ «СК «Реноме», з 01.07.2015 року - Член 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». Часткою в статутному капiталi 
ПАТ «АКБ  «Траст-капiтал» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

13.06.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
№6/2018 прийнято рiшення про затвердження змiн у складi Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал».

Мацкевич Анна Анатолiївна (посадова особа не надала згоди на роз-
криття її паспортних даних) - обрання (переобрання) на посаду Члена 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» на строк - 3 роки. Приступає до 
виконання обов'язкiв з дня прийняття такого рiшення. Посади, якi обiймала 
протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер в ДП «ДАПЕКС ТРЕЙДIНГ УКРАЇ-
НА», з 27.09.2016 року - член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». 
Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

13.06.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
№6/2018 прийнято рiшення про затвердження змiн у складi Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал».

Олiйник Надiя Анатолiївна (паспорт СО 033759, виданий Ватутiнським 
РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 21.01.1999р.) - обрання (переобрання) на 
посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» на строк - 
3  роки. Приступає до виконання обов'язкiв з дня прийняття такого рiшення. 
Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 16.10.2009 року 
ТОВ  «Макiк» на дiйсний час обiймає посаду заступника директора. Част-
кою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Голова правління пат «аКБ «траст-капітал»       Кравченко п.І

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «аКцІонерний КомерцІйний БанК «траСт-КапІтал»

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - приватне аКцІонерне то-
вариСтво З ІноЗемними ІнвеСтицІями «днІпро-
петровСЬКий олІйноеКСтраКцІйний Завод».

2. Код за ЄДРПОУ – 00374385.
3. Місцезнаходження: 49000 дніпропетровська, Кiровський район, 

м. днiпро, вул. Князя ярослава мудрого, буд. 46.
4. Міжміський код, телефон та факс - 0562-38-72-10, 0562-38-72-42.
5. Електронна поштова адреса - Natalya.deinega@bunge.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - www.00374385.smida.gov.ua.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення - 
Зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 

ПрАТ з ІІ «ДОЕЗ» 13.06.2018 року. Достроково припинення повноважень 
посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н засідання Наглядової 
ради ПрАТ з ІІ «ДОЕЗ» від 13.06.2018 року. 18.06.2018 року достроково 
припиняються повноваження посадової особи Малапури Андрія Вікторови-
ча, яка займала посаду Голови Правління з 01.11.2016 року. Зміни у персо-
нальному складі посадової особи обумовлені поданням Головою Правлін-
ня заяви про звільнення за власним бажанням і необхідністю одночасного 
прийняття рішення про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме 

його повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 1 рік 7 місяців 18 днів. Згоди фізичної особи на розкриття 
паспортних даних не надано.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПрАТ з  ІІ «ДОЕЗ» 
13.06.2018 року. Призначення посадової особи виконано на підставі Про-
токолу б/н засідання Наглядової ради ПрАТ з ІІ «ДОЕЗ» від 13.06.2018 року. 
Посадова особа Генварьов Олександр Євгенович, призначена на посаду 
виконуючого обов’язки Голови Правління з 19.06.2018 року. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який призначено особу: до 01.11.2019 року. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2013 р. по 2014 р. - заступ-
ник головного інженера ТОВ «Комбінат Каргілл»; з 22.07.2014 р. по 
12.06.2018 р. – головний інженер ПрАТ з ІІ «Дніпропетровський олійноек-
стракційний завод»; з 13.06.2018р. по теперішній час - директор 
ПрАТ з  ІІ  «Дніпропетровський олійноекстракційний завод». Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди фізичної особи на роз-
криття паспортних даних не надано. 

ІIІ. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Голова правлiння   малапура андрiй вiкторович
  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
  15.06.2018
  (дата)
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приватне аКцІонерне товариСтво «миКо-
лаЇвцемент» (код за ЄДРПОУ 00293025) повідомляє про втрату 
оригіналу свідоцтва про реєстрацію випуску акцій за реєстраційним но-
мером 1135-1/1/10, дата реєстрації 02.12.2010 р., дата видачі 01.03.2012 
р., видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,  
на загальну суму 39 156 391,00 гривня, 156 625 564 штуки простих  
іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн., форма існування  
бездокументарна.
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Шановні акціонери!
Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» 

(код ЄДРПОУ 00039019, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) 
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Пу-
блічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» 17 липня 2018 року  
о 10:45 за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 14, 
офіс пат «алЬфа-БанК»/пат «УКрСоцБанК», кім. 304.

Реєстрація учасників позачергових Загальних Зборів Акціонерів  
ПАТ «УКРСОЦБАНК» (далі - Збори акціонерів Банку) буде проводитися 17 
липня 2018 року за місцем їх проведення з 09:30 до 10:15 (за київським 
часом). Початок Зборів акціонерів Банку - 10:45.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах акціонерів Банку, - станом на 24 годину 11 липня 2018 року.

проект порядку денного з проектами рішень
з кожного питання порядку денного Зборів акціонерів Банку

(крім кумулятивного голосування):
1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних Зборів акціонерів 

Банку.
проект рішення: 
1.1. Обрати лічильну комісію у складі 5-ти осіб:
- голова лічильної комісії: Рудєв М.М.
- члени лічильної комісії: Рубанко О.О., Главатських В.В., Бекенштейн Т.І., 

Король Л.В.
2. Обрання Голови позачергових Загальних Зборів акціонерів Банку.
проект рішення:
2.1. Обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів Банку 

Директора Юридичного Департаменту Банку Бороненко Вікторію Юріївну.
питання 3. обрання секретаря позачергових Загальних Зборів ак-

ціонерів Банку.
проект рішення:
3.1. Обрати секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів Бан-

ку Кирилову Ядвігу Романівну.
питання 4. Затвердження регламенту позачергових Загальних 

Зборів акціонерів Банку.
проект рішення:
4.1. Затвердити регламент позачергових Загальних Зборів Акціонерів 

Банку.
питання 5. прийняття рішення про дострокове припинення повно-

важень членів наглядової ради Банку.
проект рішення:
5.1. Припинити достроково повноваження членів Наглядової Ради Бан-

ку»: Шпека Романа Васильовича (Roman Vasylovych Shpek) - Голова На-
глядової Ради, Карімова Ільдара Альфредовича (Ildar Alfredovich Karimov), 
Бакстера Ендрю (Andrew Baxter), Мазепи Ігоря Олександровича (Igor 
Oleksandrovych Mazepa), Галієва Ернеста Едуардовича (Ernest Galiev).

5.2. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядо-
вої Ради Банку вступає в силу з моменту обрання нового складу Наглядо-
вої Ради Банку шляхом кумулятивного голосування в кількості, визначеній 
цими позачерговими Загальними Зборами Акціонерів Банку.

питання 6. Затвердження кількісного складу наглядової ради Бан-
ку.

проект рішення:
6.1. Затвердити склад Наглядової Ради Банку в кількості - 5 (п'ять) 

осіб.
питання 7. обрання членів наглядової ради Банку.
Згідно з результатами кумулятивного голосування, на підставі протоко-

лу лічильної комісії, членами Наглядової Ради Банку обрані: __________
питання 8. встановлення строку повноважень членів наглядової 

ради Банку, обраних до складу 
наглядової ради Банку.
проект рішення:
8.1. Встановити строк повноважень членів Наглядової Ради Банку, об-

раних до складу Наглядової Ради Банку на позачергових Загальних Зборах 
Акціонерів Банку 17 липня 2018 року, до наступних річних Зборів Акціоне-
рів Банку.

     
На власному веб-сайті Банку за адресою https://www.ukrsotsbank.com/

info_gensbor акціонери можуть ознайомитися з: повідомленням про про-
ведення Зборів акціонерів; проектами рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку, підготовленими 
Наглядовою Радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного 
рішення, з коментарем органу управління щодо кожного питання, включе-
ного до порядку денного Зборів акціонерів; інформацією про загальну кіль-
кість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, 
яким надсилається повідомлення про проведення Зборів акціонерів; пере-
ліком документів, що має надати акціонер (його представник) для його 
участі у Зборах акціонерів; проектами рішень з питань, включених до по-

рядку денного Зборів акціонерів, запропонованих акціонерами, які володі-
ють більш як 5 % акцій Банку; інформацією про загальну кількість акцій та 
голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Зборах акціонерів.

порядок ознайомлення з матеріалами, під час підготовки до Збо-
рів акціонерів. 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного Зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитися 
з дати направлення цього Повідомлення про проведення Зборів акціонерів 
до 17 липня 2018 року за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 3, к. 205, в 
робочі дні тижня з 14:00 до 17:00, а в день скликання Зборів акціонерів 
Банку - 17 липня 2018 року - за місцем їх проведення.

Документи та проекти рішень з питань проекту порядку денного Зборів 
акціонерів Банку надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його 
письмового запиту, отриманого Правлінням Банку не пізніше, ніж за 2 (два) 
робочих дні до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення нада-
ються в паперовому вигляді. Відповідальна особа за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами (матеріалами) - Голова Правління Банку або 
особа, яка виконує його обов'язки. Відповідальний виконавець - провідний 
спеціаліст Юридичного департаменту Банку Король Л.В. Телефон для до-
відок +38 (044) 205-45-46, +38 (044) 205-45-48.

Банк до початку Зборів надає відповіді на письмові запитання акціо-
нерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акці-
онерів та порядку денного Зборів акціонерів до дати проведення Зборів. 
Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового 
змісту.

Кожен акціонер до проведення Зборів має право: за запитом, по-
даним у вищевказаному порядку, ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціоне-
рів і з проектами рішень; внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів 
до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількіс-
ного складу кожного з органів. 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Збо-
рів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше 
ніж за сім днів до дати проведення Зборів акціонерів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити від-
повідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени 
Наглядової Ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропоно-
ваний кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кан-
дидат пропонується на посаду члена Наглядової Ради - незалежного ди-
ректора.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів акціонерів подається в 
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який 
її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або кла-
су акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів.

Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом 
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Оскарження акціонером рішення Наглядової Ради про відмову у вклю-
ченні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє про-
ведення Зборів акціонерів.

порядок участі та голосування на Зборах акціонерів за доручен-
ням. У роботі Зборів акціонерів можуть брати участь особи, включені до 
переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Для реєстрації учасникам Зборів акціонерів Банку необхідно мати пас-
порт, а для представників акціонерів - також документи, що підтверджують 
їх повноваження. Для керівника акціонера - юридичної особи - паспорт та 
виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань.

Для інших представників акціонера - паспорт та засвідчену згідно з чин-
ним законодавством України довіреність на право участі та голосування на 
Зборах акціонерів Банку.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерів може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денно-
го зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на Зборах акціонерів представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосу-
вання. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціонерів на 
свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах акціоне-
рів не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіре-
ність, замість свого представника.

наглядова рада пат «УКрСоцБанК»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«УКрСоцБанК»
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повІдомлення
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 

17 липня 2018 р.
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «подІлЬ-

СЬКІ товтри» код 03771123, надалі – Товариство, повідомляє про 
проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (нада-
лі  - Загальні збори), які відбудуться 17 липня 2018 року об 11:00, за адре-
сою: 32326, Хмельницька область, Кам’янець-подільській район, село 
вербка, вул. Заводська буд. 1, актовий зал.Реєстрація акціонерів для 
участі у Загальних зборах буде проводитися 17 липня 2018 р. з 10:00 до 
10:45 за місцевим часом за місцем їх проведення. Документи повинні на-
давати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товари-
ства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь 
у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 11 липня 2018р.). пе-
релік питань включених до проекту порядку денного

1.Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: об-
рання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної комісії, ви-
значення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань по-
рядку денного на Зборах. 2.Прийняття рішення про припинення 
повноважень членів Наглядової ради Товариства. 3.Визначення кількісного 
складу Наглядової ради Товариства. 4.Обрання членів Наглядової ради 
Товариства. 5.Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укла-
датимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів з членами Наглядової ради Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інформа-
ція визначена п. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://
ptovtry.pat.ua Станом на 09 червня 2018 року (дату складення переліку осіб, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загаль-
на кількість акцій складає 1 890 400 шт., голосуючих акцій – 1 630 596 шт.

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. 1.З матері-
алами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до Загальних 
зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися в офісі Товариства за 
адресою: Україна, 32326, Хмельницька область, Кам’янець-Подільській ра-
йон, село Вербка, вул. Заводська буд. 1, адміністративна будівля ПАТ «ПО-
ДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», актовий зал у робочі дні (з 10:00 до 15:00 год.) з дати 
надсилання повідомлення до 17 липня 2018р., а в день проведення За-
гальних зборів – також в місці їх проведення. Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний 
директор Товариства, Воробйов Олександр Сергійович, телефон для до-
відок: (067) 403-51-15. 2.Для ознайомлення із зазначеними документами 
акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Пред-
ставникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (пас-
порт), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера 
на право ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), 
пов’язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення 
рішень з питань порядку денного Загальних зборів ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВ-
ТРИ», – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства або 
її належним чином засвідчену копію. Крім того, для ознайомлення з доку-
ментами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі доку-
мент, що підтверджує право власності акціонера на акції ПАТ «ПОДІЛЬ-
СЬКІ ТОВТРИ» - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, 
складеної депозитарною установою станом на дату звернення акціонера 
(представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайом-
лення. 3.Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (пред-
ставник акціонера) повинен протягом строку, визначеного для ознайомлен-
ня із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із 
документами до посадової особи ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», відпові-
дальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши по-
садовій особі ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» підтверджуючі документи, за-
значені в попередньому пункті. 4.Письмові відповіді на письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних 
зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру про-
стим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання 
письмового запитання, але не пізніше дати проведення Загальних зборів. 
Інші акціонери також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмо-
вими відповідями за місцезнаходженням Товариства. Товариство може на-
дати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

права акціонерів, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та 
ст. 38 Закону України «про акціонерні вариства»

1.Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня 
проведення Загальних зборів ознайомитись з матеріалами (документами), 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних 
зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загаль-
них зборів, на які Товариство зобов’язане надати письмові відповіді до по-
чатку Загальних зборів у встановленому вище порядку. 2.Кожний акціонер 
має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 

денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу орга-
нів ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж 
за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» – не пізніше ніж за 7 днів до 
дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових пи-
тань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень 
з цих питань. 3.Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) ак-
ціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, 
типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим 
акціонером до складу органів ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ». 4.Пропозиції 
акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків го-
лосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку 
денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про 
включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропо-
зиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона по-
дана з дотриманням вимог пункту 3 переліку прав акціонерів у даному по-
відомленні. 5.Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів 
вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із за-
пропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропо-
нованих акціонерами питань або проектів рішень. 6.Рішення про відмову у 
включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціо-
нерів (акціонера), яким належать не менше 5 відсотків голосуючих акцій, 
може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти 
даних, які вказані в пунктах 2 та 3 переліку прав акціонерів у даному пові-
домленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із 
запропонованих ним питань порядку денного. 7.Мотивоване рішення про 
відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних збо-
рів надсилається акціонеру Товариством протягом трьох днів з моменту 
його прийняття. 8.У разі внесення змін до проекту порядку денного Загаль-
них зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загаль-
них зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає поря-
док денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій 
акціонерів.

порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю
1.Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі до-

кумент, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно 
додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника 
(для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, ви-
писку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у 
якому визначені повноваження керівника; для інших представників – дові-
реність, видану для участі та голосування на Загальних зборах, оформле-
ну згідно з вимогами законодавства України). Посадові особи органів Това-
риства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших 
акціонерів Товариства на Загальних зборах. 2. Довіреність на право участі 
та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосу-
вання, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначен-
ням того, як і за яке (проти якого чи утриматись від голосування за яке) рі-
шення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосуван-
ня, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних збо-
рах акціонерів на свій розсуд. 3.Акціонер має право призначити свого пред-
ставника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який 
момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий ор-
ган ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» письмово у робочі дні в період з 17 червня 
2018 року до 17 липня 2018 року з 10:00 до 13:00 за адресою: Україна, 
32326, Хмельницька область, Кам’янець-Подільській район, село Вербка, 
вул. Заводська буд. 1, адміністративна будівля ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВ-
ТРИ», а у день проведення Загальних зборів 17 липня 2018 року з 09:45 до 
10:45 у місці їх проведення за цією ж адресою. Повідомлення акціонером 
виконавчого органу ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» про призначення, заміну 
або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою за-
собів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний 
документообіг. 4.Акціонер має право видати довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціо-
нер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника 
на Загальних зборах, повідомивши про це виконавчий орган ПАТ «ПОДІЛЬ-
СЬКІ ТОВТРИ» письмово у робочі дні в період з 17 червня 2018 року до  
17 липня 2018 року з 10:00 до 13:00 за адресою: Україна, 32326, Хмель-
ницька область, Кам’янець-Подільській район, село Вербка, вул. Завод-
ська буд. 1, адміністративна будівля ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», а у день 
проведення Загальних зборів 17 липня 2018 року з 9:45 до 10:45 у місці їх 
проведення. Надання довіреності на право участі та голосування на За-
гальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціоне-
ра, який видав довіреність, замість свого представника. 5.У разі, якщо для 
участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, ре-
єструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Генераль-
ний директор пат «подІлЬСЬКІ товтри» воробйов о.С.
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Публічне акціонерне товариство «Дубровицьке хлібоприймальне 
підприємство» (далі – Товариство), код ЄДРПОУ 00955816, місцезнахо-
дження: 34100, Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Залізнична, 16, по-
відомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів то-
вариства, 17 липня 2018р. о 11-00 год. за адресою: 34100, 
рівненська обл., м. дубровиця, вул. Залізнична, 16, кімната №1. Ре-
єстрація акціонерів та уповноважених осіб для участі у позачергових за-
гальних зборах акціонерів проводиться 17 липня 2018 року з 10 год. 00 
хв. до 10 год. 45 хв. за адресою проведення зборів. Право участі у поза-
чергових загальних зборах акціонерів мають акціонери (їх представни-
ки), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеному ПАТ 
«Національний депозитарій України» станом на 24 годину 11 липня 2018 
року.

перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного 
голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту 

порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії. Проект рішення: обрати лічильну комі-

сію у складі 3-х осіб: голови комісії – Сидоришина Світлана Миколаїв-
на, членів комісії Конончук Ігор Павлович та Бруяка Оксана Василівна, 
та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту за-
криття загальних зборів акціонерів. 2. Про затвердження порядку та 
способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах 
Товариства. Проект рішення: затвердити порядок та спосіб засвідчен-
ня бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товари-
ства, шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії. 3. Обран-
ня голови та секретаря зборів. Проект рішення: обрати головою 
Зборів – Конончука Геннадія Леонідовича, а секретарем Олексієвець 
Тамару Пантелеймонівну на час проведення цих загальних зборів акціо-
нерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних 
зборів. 4. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціо-
нерного товариства. Проект рішення: затвердити порядок проведення 
Зборів: з усіх питань порядку денного Зборів голосувати бюлетенями 
для голосування; для доповідей з питань порядку денного – до 15 хви-
лин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин. 5. Про зміну типу 
Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціо-
нерне товариство. Проект рішення: змінити тип Товариства з публічно-
го акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 6. Про 
зміну найменування Товариства. Проект рішення: У зв’язку зі зміною 
типу Товариства, затвердити нове найменування Товариства: Повне 
найменування Товариства українською мовою: Приватне акціонерне 
товариство «Дубровицьке хлібоприймальне підприємство»; Скороче-
не найменування Товариства українською мовою: ПрАТ «Дубровицьке 
ХПП». 7. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства 
та затвердження статуту, викладеного в новій редакції. Проект рішен-
ня: Затвердити нову редакцію статуту Товариства. 8. Визначення упо-
вноваженої особи на підписання затвердженого загальними зборами 
статуту товариства, викладеного в новій редакції. Проект рішення: На-
дати повноваження на підписання затвердженої нової редакції статуту 
Товариства голові та секретарю загальних зборів акціонерів: Конончу-
ку Геннадію Леонідовичу та Олексієвець Тамарі Пантелеймонівні.  
9. Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товари-
ства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Това-
риства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про порядок розподілу 
прибутку Товариства». Проект рішення: Скасувати дію Положень: «Про 
Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товари-
ства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган 
Товариства», «Про порядок розподілу прибутку Товариства». 10. Про 
прийняття рішення про припинення повноважень членів правління То-
вариства. Проект рішення: припинити повноваження членів правління 
Товариства у повному складі. 11. Про прийняття рішення про обрання 
директора Товариства ПрАТ «Дубровицьке хлібоприймальне підпри-
ємство». 12. Про прийняття рішення про припинення повноважень 
членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: припинити по-
вноваження членів Наглядової ради у повному складі. 13. Про при-
йняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Дубро-
вицьке хлібоприймальне підприємство». 14. Про затвердження умов 
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядо-
вої ради ПрАТ «Дубровицьке хлібоприймальне підприємство», обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових до-
говорів з членами Наглядової ради Товариства. Проект рішення: 
затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової 
ради ПрАТ «Дубровицьке хлібоприймальне підприємство» на безо-
платній основі. Надати повноваження керівнику Товариства на підпи-
сання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами на-

глядової ради ПрАТ «Дубровицьке хлібоприймальне підприємство». 
15. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Реві-
зійної комісії Товариства. Проект рішення: припинити повноваження 
членів Ревізійної комісії у повному складі.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного 00955816.denwer.com.ua. Інформація про загальну кількість 
акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається по-
відомлення про проведення загальних зборів – 1600412 шт. Інформа-
ція про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення за-
гальних зборів – 1033770 шт. Для участі у загальних зборах необхід-
но надати: для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, 
тощо); для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує 
особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі на загальних 
зборах та голосування на загальних зборах, засвідчених належним 
чином. До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представ-
ники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішення з питань порядку денного зборів за адресою: 34100, 
Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Залізнична, 16, у бухгалтерії під-
приємства, кабінет №3, у робочі дні з понеділка по п’ятницю, з 10:00 
години до 12:00 години, а в день проведення загальних зборів – та-
кож у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правлін-
ня Конончук Геннадій Леонідович. Довідки за телефоном: (03658) 
2-08-68. Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, 
а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кіль-
кість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з орга-
нів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведен-
ня Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
Товариства  - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних 
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Про-
позиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають 
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представ-
ником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується 
на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропо-
зиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в пись-
мовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який 
її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу 
та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим 
акціонером до складу органів Товариства. Довіреність на право учас-
ті та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, по-
свідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиня-
ють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими до-
кументами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних 
зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто 
перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням 
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під 
час голосування на Загальних зборах представник повинен голосува-
ти саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо до-
віреність не містить завдання щодо голосування, представник вирі-
шує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій 
розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та го-
лосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До 
закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних 
зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши 
про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надан-
ня довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах 
не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який 
видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для учас-
ті в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, 
реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У 
разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повно-
важення щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх 
згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

наглядова рада пат «дубровицьке хлібоприймальне підприємство»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«дУБровицЬКе ХлІБоприймалЬне пІдприЄмСтво»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №113, 15 червня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

14

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 «ТРЦ Лавина»

2. Код за ЄДРПОУ 38537759
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Набережно-

Хрещатицька, буд. 25
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+380442878804 +380442878804

5. Електронна поштова адреса lavina@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://lavina.emitents.net.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
розміщення цінних паперів на суму, що 
перевищує 10 відсотків статутного 
капіталу

II. текст повідомлення
1) Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що 

перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу-12.06.2018 р.
2) Назва органу, що прийняв таке рiшення- Загальнi Збори Учасникiв 

ТОВ «ТРЦ ЛАВИНА» (Протокол №1/12-06 вiд 12.06.2018 року)
3) Вид, тип - iменнi вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) облiгацiї, серiї «В»
4) Кiлькiсть та сума цiнних паперiв- 961 700 штук, 961 700 000 грн.
5) Спосiб їх розмiщення - публiчний
6) Укладання договорiв з першими власниками облiгацiй буде проводить-

ся Емiтентом без залучення андеррайтера, через органiзатора торгiвлi.
7) Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних 

паперiв, на яку вони розмiщуються, загальної номiнальної вартостi цiнних 
паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу 
емiтента на дату прийняття цього рiшення- 435 %

8) Права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються:
Власникам облiгацiй надаються наступнi права:
- право купувати та продавати, iншим чином вiдчужувати облiгацiї на 

вторинному ринку цiнних паперiв пiсля дати реєстрацiї в Нацiональнiй 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення 
облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй;

- право на отримання номiнальної вартостi облiгацiй при настаннi стро-
ку їх погашення;

- право надати облiгацiї Емiтенту для викупу вiдповiдно до умов їх 
емiсiї;

- право на отримання вiдсоткового доходу у виглядi нарахованих 
вiдсоткiв на номiнальну вартiсть 

облiгацiй вiдповiдно до умов їх емiсiї;

- надавати облiгацiї в заставу;
- право на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному зако-

нодавству України.
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi 

Емiтентом.
9) Спосiб оплати цiнних паперiв- Оплата за облiгацiї резидентами та 

нерезидентами здiйснюється у нацiональнiй валютi України – гривнi шля-
хом внесення готiвкових коштiв через банкiвськi установи та/або шляхом 
перерахування безготiвкових коштiв.

Оплата облiгацiй здiйснюється юридичними особами за рахунок коштiв, 
що знаходяться у їх розпорядженнi пiсля сплати податкiв та iнших 
обов’язкових платежiв; фiзичними особами – за рахунок власних коштiв.
Повна оплата за облiгацiї здiйснюється в термiни, визначенi умовами укла-
деного договору купiвлi-продажу (бiржового контракту), але в будь-якому 
випадку протягом строку укладання договорiв з першими власниками 
облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути повнiстю сплаченi до моменту закiнчення 
термiну укладення договорiв з першими власниками.

10) Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання 
отриманих коштiв- Фiнансовi ресурси, залученi вiд публiчного розмiщення 
облiгацiй будуть спрямованi в повному обсязi на здiйснення господарської 
дiяльностi Емiтента, а саме:

- 84 979 364,10 (вiсiмдесят чотири мiльйони дев’ятсот сiмдесят дев’ять 
тисяч триста шiстдесят чотири грн. 10 коп.) гривень будуть використанi на 
погашення основної суми боргу по Кредитному договору № 1 вiд 
05.03.2013 року, що укладений мiж Емiтентом та IKSORIA BUSINESS 
LIMITED (Кiпр). 

- 376 720 635,90 (триста сiмдесят шiсть мiльйонiв сiмсот двадцять тисяч 
шiстсот тридцять п’ять грн. 90 коп.) гривень будуть використанi на часткове 
погашення основної суми боргу по Договору позики №2/15 вiд 01.12.2015 року, 
що укладений мiж Емiтентом та IKSORIA BUSINESS LIMITED (Кiпр).

- 500 000 000,00 (п’ятсот мiльйонiв грн. 00 коп.) гривень на фiнансування 
проекту «Будiвництво торгово-розважального центру на вулицi 
Берковецькiй, 6 у Святошинському районi м. Києва» (2а черга будiвництва 
«ТРЦ Лавина»).

11) Рiшення про розмiщення цiнних паперiв прийнято Позачерговими 
Загальними зборами Учасникiв ТОВ «ТРЦ Лавина»

12) Конвертацiя облiгацiй в акцiї не передбачається, оскiльки Емiтент не 
є акцiонерним товариством.

Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї вiдсутня
III. підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади мунтян дмитро володимирович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.06.2018
(дата)

товариСтво З оБмеЖеноЮ вIдповIдалЬнIСтЮ «трц лавина»

повідомлення про доповнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство 

"Миколаївобленерго"
2. Код за ЄДРПОУ 23399393
3. Місцезнаходження 54017, м. Миколаїв, вул. Грома-

дянська, 40
4. Міжміський код, телефон та факс (0512) 53-94-80, (0512) 53-91-14
5. Електронна поштова адреса kanc@energy.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.energy.mk.ua

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

II. текст повідомлення
У зв’язку з виявленням АТ «Миколаївобленерго» неточності подання осо-

бливої інформації в повідомленнях, опублікованих в Бюлетні «Відомості Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку», повідомляємо наступне.

Доповнити Розділ ІІ Текст повідомлення, опублікований в Бюлетні «Відо-
мості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №17 від 
25.01.2018 абзацем 5 та 8 наступного змісту:

Орендна плата за мiсяць оренди становить 1200,00 грн. Ринкова вартiсть 
майна або послуг, що є предметом правочину становить 1,2 тис. грн. 
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
1125649 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є 

предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 0.00011%.

Орендна плата за перший мiсяць оренди становить: 330,73 грн. та ПДВ 
66,15 грн., а разом 396,88 грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину становить 0,39688 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1125649 тис. грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.000035%.

Доповнити Розділ ІІ Текст повідомлення, опублікований в Бюлетні «Відо-
мості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №73 від 
17.04.2018 абзацем 5 та 9 наступного змісту:

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину стано-
вить 0,28 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 1164060 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.000024%.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що э предметом правочину 40000 
тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi 1164060 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або по-
слуг, що э предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi 3,44%.

Доповнити Розділ ІІ Текст повідомлення, опублікований в Бюлетні «Відо-
мості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №90 від 
14.05.2018 абзацем 4 наступного змісту: Ринкова вартiсть майна або послуг, 
що є предметом правочину 50 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi 1164060 тис. грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 

аКцIонерне товариСтво “миКолаЇвоБленерГо”
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активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.0043%.
Доповнити Розділ ІІ Текст повідомлення, опублікований в Бюлетні «Відо-

мості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 91 від 
15.05.2018 абзацем 4 наступного змісту:

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину 45000 
тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi 1164060 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або по-
слуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi 3,866%.

Доповнити Розділ ІІ Текст повідомлення, опублікований в Бюлетні «Відо-
мості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №98 від 
24.05.2018 абзацем 4 наступного змісту:

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину 100 
тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi 1164060 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або по-
слуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.0086%.

Доповнити Розділ ІІ Текст повідомлення, опублікований в Бюлетні «Відо-
мості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 110 від 

12.06.2018 абзацем 3 та 6 наступного змісту:
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину стано-

вить 52 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 1164060 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг, що э предметом правочину, до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.0045%.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину 15.42754 
тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi 1164060 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або по-
слуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.0013%.

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

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

2. Найменування посади О.П. Сивак
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.06.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації) емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХАРТРОН-IНКОРПОРЕЙТIД" 
(код за ЄДРПОУ21187511), місцезнаходження: 61057, м.Харкiв, вул.Го-

голя, 7, тел./факс (057) 706-08-46, e-mail: n.moshenska@hartron-
inc.com.ua, адреса в Інтернет: hartron-inc.com.ua.

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення

про виплату дивiдендiв - 23.04.2018. Дата прийняття Наглядовою радою
товариства рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв - 12.06.2018. Дата складення пере-
лiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 26.06.2018. Розмiр
дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних збо-
рiв - 800 000,0 грн. Строк виплати дивiдендiв - з 27.06.2018  по 30.09.2018.
Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати
дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi. Генераль-
ний директор Глуходід С.В. підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно з
законодавством.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента аКцIонерне товари-

Ство "КиЇвпаССервIС"
2. Код за ЄДРПОУ 33348385
3. Місцезнаходження 04071, м.Київ, вул.Нижнiй Вал, 

буд.15-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 425 90 70; (044) 462 53 52
5. Електронна поштова адреса info@kyivpasservis.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.kyivpasservis.com.ua

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

II. текст повідомлення
26.04.2018 року, вiдповiдно до протоколу №1 загальних зборiв това-

риства, було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв у розмiрi  
11 574,00 гривень. 12.06.2018 року Наглядовою радою, вiдповiдно до 
протоколу №10, було прийнято рiшення про визначення дати складан-
ня перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими 
акцiями АТ «Київпассервiс» за результатами дiяльностi за 2017 рiк - 
26.06.2018 року. Нарахування та виплата дивiдендiв здiйснюється у 
повному обсязi, безпосередньо акцiонерам, у строк, що не перевищує 
шiсть мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення про випла-
ту дивiдендiв - до 26.10.2018 року

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 Любченко Дмитро Анатолiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.06.2018
(дата)

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво «СтеБ-
ницЬКе ГIрниЧо-
ХIмIЧне пIдприЄмСтво 
«полIмIнерал»

2. Код за ЄДРПОУ 05762281
3. Місцезнаходження 82172, Львiвська обл., мiсто 

Дрогобич, мiсто Стебник, ДРОГО-
БИЦЬКА, будинок 127

4. Міжміський код, телефон та факс (03244)4-03-65 (03244)4-03-65
5. Електронна поштова адреса KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://polymineral.com.ua/

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

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до наказу Генерального директора ПАТ «СТЕБНИЦЬКЕ 

ГIРНИЧО-ХIМIЧНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ПОЛIМIНЕРАЛ» №80 К вiд 
13.06.2018 року, прийнято рiшення звiльнити з 13.06.2018 року з посади 
Головного бухгалтера Павлюка Олега Юлiановича, за угодою сторiн, 
згiдно п. 1 ст 36 КЗпП України, на пiдставi заяви Павлюка О.Ю. Згоди на 
оприлюдення паспортних даних особа не надала. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
На посадi Головного бухгалтера перебував з 21.02.2014р.

Вiдповiдно до наказу Генерального Директора ПАТ «СТЕБНИЦЬКЕ 
ГIРНИЧО-ХIМIЧНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ПОЛIМIНЕРАЛ» №81 К вiд 
13.06.2018 року, прийнято рiшення призначити Широкову Наталiю Юрiївну 
Головним бухгалтером з 14.06.2018р. Строк, на який призначено (обрано) 
особу - невизначено. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних данних. Останнi 5 рокiв займала наступнi по-
сади: Головний бухгалтер ПП «Медичний центр «Авель», Головний бух-
галтер ФОП Руда Т.Я., головний бухгалтер ТОВ «Науково-виробнича 
комерцiйна фiрма «ДАНI», бухгалтер ТОВ «Надрагiдробурмаш», заступ-
ник головного бухгалтера ДП «Фарматрейд».

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 КовалЬ володимир 

мироновиЧ
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 13.06.2018
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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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 № 18113
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
14.06.2018 р. 

повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

I. Загальні відомості 
1.Повне найменування емітента : прат «Хмельницький 

механiчний завод» 
2.Код за ЄДРПОУ : 01350239
3.Місцезнаходження : 29025, м. Хмельницький, Пiвнiчна, 2
4.Міжміський код, телефон та факс: (0382) 70-27-52, (0382) 70-27-52
5.Електронна поштова адреса: office@khmz.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: khmz.pat.ua
7.Вид особливої інформації – відомості про зміну складу поса-

дових осіб емітента
ІІ.текст повідомлення: На підставі рішення засідання Наглядової 

ради ПрАТ «Хмельницький механічний завод» протокол №6/18 від 
11.06.2018р. Звільнено - Голова правління - Бачок Віталій Іванович 

(відмовився від надання паспортних даних). Акціями товариства не 
володіє. Звільнено за власним бажанням. Перебував на посаді з 
02.05.2018р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. призначено - Голова правління - Куц Люд-
мила Дмитрівна (Відмовилась від надання паспортних даних). Акція-
ми товариства не володіє. Призначено з 12.06.2018р. на підставі рі-
шення засідання Наглядової ради ПрАТ «Хмельницький механічний 
завод» протокол №6/18 від 11.06.2018р. Призначено терміном на 
3  (три) роки. Протягом останніх п'яти років займала посади: головного 
бухгалтера у ФГ «Дар Землі» , з 28.08.2017р. - головного бухгалтера 
ПрАТ» Хмельницький механічний завод». Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно з законодавством.

2. Голова правління Куц людмила дмитрівна  11.06.2018

прат «ХмелЬницЬКий меХанIЧний Завод»

Шановні акціонери!

приватне аКцІонерне товариСтво 
«УКратоменерГоБУд»

(ЄДРПОУ 32347574,  
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45 оф.606)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які відбу-
дуться 02 липня 2018 року о 12 год. 00хв. за адресою: Україна, 03035, 
м. Київ, вул. митрополита василя липківського, 45, оф. 606

Реєстрація акціонерів відбудеться за місцем проведення загальних збо-
рів 02 липня 2018 року з 11.00 до 11.50 із розрахунку одна акція – один го-
лос.

порядок денний загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря позачергових загаль-

них зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту позачергових 
загальних зборів акціонерів Товариства. 

2. Обрання та припинення повноважень членів виконавчого органу.
3. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом одного року та надання повно-

важень на укладення таких угод.
Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі:
• Документи, що підтверджують повноваження керівника юридичної 

особи – акціонера ПрАТ «Укратоменергобуд» (витяг/виписка з ЄДРЮО);
• Документ, що посвідчує особу керівника/представника акціонера (пас-

порт);
• Довіреність на право участі в загальних зборах (для представників ак-

ціонерів), посвідчена, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом чи в іншому 
передбаченому законодавством порядку.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах скла-
дено станом на 12.06.2018р. Інформація з проектом рішень щодо кожного 
з питань, включених до проекту порядку денного на веб сайті uaeb@uaeb.
kiev.ua

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішення з питань порядку денного у робочі дні з понеділка по п’ятницю 
з 9.00 по 17.30 за адресою: Україна, м. Київ, вул. Митрополита Василя Лип-
ківського 45, оф.606, отримати довідки та за тел.(044)246-09-89

правління прат «Укратоменергобуд»

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПрАТ АВІАКОМПАНІЯ «ГОРЛИЦЯ» 2
2. ПАТ АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ» 8
3. ПРАТ АТМАШБУД 10
4. ПРАТ З ІІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ 

ЗАВОД 
8

5. ПАТ ДУБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

13

6. ПрАТ ЕЛЕКТРОМОТОР 2
7. ПАТ КИЇВПАССЕРВІС 14
8. ПАТ КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 

ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР’ЄР
6

9. ЛЕПЕТЮХ ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 10
10. АТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 14
11. ПРАТ МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ 10
12. ПАТ ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ 12

13. ПАТ ПОЛІКОМБАНК 10
14. ПАТ ПОЛОГІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 12337
9

15. ПРАТ ПРОМВИБУХ 10
16. ПАТ СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПОЛІМІНЕРАЛ»
15

17. ПРАТ ТРЕСТ «ЗАПОРІЖАЛЮМІНБУД» 9
18. ТОВ ТРЦ ЛАВИНА 14
19. ПРАТ УКРАТОМЕНЕРГОБУД 16
20. ПАТ УКРСОЦБАНК 11
21. АТ УКРТРАНСНАФТА 7
22. АТ ХАРКІВОБЛЕНЕРГО 3
23. ПРАТ ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД 15
24. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 16
25. АТ ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО 5


