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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «РВС БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ 39849797
3. Місцезнаходження 04071 м. Київ вул. Введенська, буд. 29/58

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 5900000

5. Електронна поштова 
адреса

office@rwsbank.com.ua

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

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

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
№ з/п Дата отримання 

інформації від 
Центрального 
депозитарію 

цінних паперів 
або акціонера

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

(власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної 
особи юридичної особи - резидента 

або код/номер з торговельного, 
банківського чи судового реєстру, 

реєстраційного посвідчення 
місцевого органу влади іноземної 

держави про реєстрацію юридичної 
особи - нерезидента

Розмір 
частки 

акціонера 
до зміни (у 
відсотках 

до 
статутного 
капіталу)

Розмір частки 
акціонера після 

зміни (у 
відсотках до 

статутного капі-
талу)

1 2 3 4 5 6
1 20.08.2018 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРАЇНСЬКА БIЗНЕС ГРУПА"
33639580 100 0

Зміст інформації:
ПАТ "РВС БАНК" повiдомляє, що на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в iнформацiї вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв, йому стало вiдомо 
про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме, 
розмiр пакета акцiй - юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРАЇНСЬКА БIЗНЕС ГРУПА" став меншим порогового 
значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (пряме володiння) до вiдчуження становив 100%. Розмiр 
частки власника акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля вiдчуження становить 0%.
Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо 
вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа 
(особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: опосередкована участь фiзичної особи Стецюка Олександра Володимировича у 
ПАТ "РВС БАНК" через контроль прямого власника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРАЇНСЬКА БIЗНЕС ГРУПА" до 
вiдчудження пакета акцiй становила 100%.
Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): 13.08.2018р.
2 20.08.2018 Стецюк Олександр Володимирович - 0 100
Зміст інформації:
ПАТ "РВС БАНК" повiдомляє, що на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в повiдомленнi вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв, йому стало вiдомо 
про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме, 
розмiр пакета акцiй - фiзичної особи Стецюка Олександра Володимировича став бiльшим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника 
акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття становив 0%. Розмiр частки власника акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй (пряме володiння) пiсля набуття становить 100%.
Дата, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто: 13.08.2018р.
15.08.2018р. вiд власника акцiй Стецюка Олександра Володимировича до емiтента надiйшло повiдомлення про придбання акцiй Публiчного 
акцiонерного товариства "РВС БАНК" вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".

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

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

2. Найменування посади Кравець В.I.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.08.20
(дата)
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АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
 течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
ФЕРОСПЛАВIВ»

2. Код за ЄДРПОУ 00186520
3. Місцезнаходження 53200, Дніпропетровська обл., 

м. Нікополь, вул. Електромета-
лургів, 310

4. Міжміський код, телефон та факс 0566-654236 0566-654628
5. Електронна поштова адреса 01@nzf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.nzf.com.ua

7. Вид особливої інформації відповід-
но до вимог глави 1 розділу III або ін-
формації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 роз-
ділу III Положення про розкриття ін-
формації емітентами цінних паперів

Відомості про зміну типу 
акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
17 серпня 2018 року проведена державна реєстрацiя змiни типу Това-

риства з публiчного на приватне, згiдно з рiшенням, прийнятим 3 серпня 
2018 року Загальними зборами акцiонерного товариства. Повне наймену-
вання акцiонерного товариства до змiни - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ». Повне наймену-
вання акцiонерного товариства пiсля змiни - АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ».

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 Куцiн Володимир Семенович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.08.2018

(дата)

Шановні акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ЖИТОмИРСЬКИЙ мЕБЛЕВИЙ КОмБІ-
НАТ» місцезнаходження якого за адресою: Україна, 01015, м. Київ, 
вул. Лейпцизька, будинок 15, повідомляємо про проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться «24» вересня 2018 року 
о 10-00 годині в приміщенні за адресою: Україна, 01015, м. Київ, 
вул. Лейпцизька, будинок 15, конференц зал. Початок реєстрації акціо-
нерів о 09-30 годині, закінчення реєстрації акціонерів о 10-00 годині. Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах – станом на 24 годину «19» вересня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання лічильної комісії
2. Про надання згоди на укладення правочинів.
3. Про уповноваження особи укласти правочини від імені Товариства.
4. Про схвалення вчинених правочинів.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-

ми для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою : м.Жито-
мир, вул. Київська, 77 у робочі дні з 9 до 18 години в приймальній Гене-
рального директора, а в день проведення загальних зборів – також за 
адресою: Україна, 01015, м. Київ, вул.Лейпцизька, будинок 15, конференц 
зал. Відповідальна особа - генеральний директор Товариства Бірючен-
ко М.В.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го www.J-MK.com.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОмБІНАТ»,

(код ЄДРПОУ: 00447818)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

Приватного акціонерного товариства «Звенигородський сироробний ком-
бінат (надалі – «Товариство»), які скликані згідно рішення Наглядової 
ради Товариства від 08 серпня 2018 року.

місцезнаходження товариства: 20202, Черкаська область, м. Звени-
городка, вул. Козачанська, буд. 35а

Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів: 
«27» вересня 2018 року о 14 годині 00 хвилин, за адресою: 20202, Чер-
каська область, м. Звенигородка, вул. Козачанська, буд. 35 а, в приміщен-
ні актового залу Товариства.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «27» вересня 
2018 року з 13:00 до 13:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «21» вересня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання Лічильної комісії Зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Това-

риства.
4. Обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства, затвер-

дження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання дого-
ворів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.

5. Схвалення значного правочину.
У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку 

акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. При реє-
страції для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт 
або інший офіційний документ, що посвідчує особу; 

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить 
про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (ори-
гінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у 
загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіре-
ність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згід-
но з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може 
містити завдання щодо голосування. Акціонер має право видати довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм 
представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати або замі-
нити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на 
право участі та голосування на загальних зборах не виключає право учас-
ті акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцез-
находженням товариства: 20202, Черкаська область, м. Звенигородка, 
вул. Козачанська, буд. 35а, кімната 206 у робочі дні з 10-00 години до  
16-00 години, а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 
13:00 год. до 13:45 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами є член Наглядової ради Теліга Ігор Іванович, 
тел.  0(4740) 2-28-23. 

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайоми-
тися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу 
органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу 
кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кан-
дидатів у члени Наглядової ради товариства мають містити інформацію про 
те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного - www.zvenigora.com/ 

Телефон для довідок: 0(4740) 2-28-23.
Наглядова рада

ПрАТ «Звенигородський сироробний комбінат»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІ-
КАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03351912
3. Місцезнаходження: 36000 м. Полтава вул. Володимира Козака, б. 2А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 50-24-50 (0532) 50-15-75
5. Електронна поштова адреса: latenko@poltavagaz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://poltavagaz.com.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: 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-

вочину: 17.08.2018;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова 

рада;
Предмет правочину: майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать 

чинному законодавству України і пов»язані з життям, здоров»ям та працез-
датністю застрахованих осіб - членів добровільної пожежної дружини Стра-
хувальника, при виконанні ними функцій з гасіння пожеж і ліквідації наслідків 
аварій, які виконували свої обов»язки згідно з наказом або дорученням;

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства: 95402,6304 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 401581 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 23,75676%;

Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували «за» та 
«проти» прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою ра-
дою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення: загальна 
кількість голосів - 5, кількість голосів, що проголосували «за» - 4, проти - 
«0», не брали участь у голосуванні - «1».

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не 
передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного то-
вариства: Статутом Товариства не визначені додаткові критерії для віднесен-
ня правочину до значного правочину, які не передбачені законодавством .

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
Голова правління Гринчак Ростислав Іванович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
20.08.2018

(дата) 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО"
2. Код за ЄДРПОУ 22927045
3. Місцезнаходження 03022, м.Київ, Козацька, 120/4 

лiт. "Є"
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 364-02-00 (044) 364-02-66 
5. Електронна поштова адреса kanc@centrenergo.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.centrenergo.com

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

II. Текст повідомлення
17.08.2018р. Наглядова рада ПАТ «Центренерго» прийняла рiшення 

(протокол №12/2018) про надання згоди на вчинення значного правочину 
щодо укладання договору оренди нерухомого майна ПАТ «Центренерго», 
яке облiковується на балансi апарату управлiння ПАТ «Центренерго», а 
саме 2-х кiмнатної квартири, загальною площею 48,7 м2, iнвентарний 

№ 11002, що розташована за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка. 
Розмiр орендної плати за перший календарний мiсяць оренди складає 
6  240,00 грн. (шiсть тисяч двiстi сорок гривень 00 копiйок) з ПДВ.

Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв 
ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,000062 вiдсоткiв.

Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 
роздiлу 20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, договори оренди 
нерухомого майна вiдносяться до значних правочинiв.

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 Громко Я.А.
Виконуючий обов'язки 
генерального директора 
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

17.08.2018
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЦЕНТРЕНЕРГО”

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРПОшТА»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-
ство «Укрпошта»

2. Код за ЄДРПОУ 21560045
3. Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 

буд.22
4. Міжміський код, телефон та факс 044 323 20 20 044 278 79 69
5. Електронна поштова адреса ukrposhta@ukrposhta.com, 

shvirst-mv@ukrposhta.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://ukrposhta.ua/pro-
pidpriyemstvo/zvitnist-emitenta/

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

II. Текст повідомлення
Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 17 серпня 2018 року 

№73-О «Про призначення Смiлянського I.Ю.» Смiлянського I.Ю. призна-
чено на посаду генерального директора ПАТ «Укрпошта» 17 серпня 
2018 року на умовах контракту.

Смiлянський I.Ю.часткою в статутному капiталi ПАТ «Укрпошта» не 
володiє.

Смiлянський I.Ю. обiймав наступнi посади:
01.03.2017 по 16.08.2018 - в.о. генерального директора ПАТ «Укр-

пошта».
01.07.2016 по 28.02.2017 - генеральний директор УДППЗ «Укрпошта».
01.2015 по 06.2016 - директор КРМG, LLP, M&A Deal Advisori.
01.2014 по 12.2014 - радник Голови правлiння ПАТ «Перший Україн-

ський Мiжнародний Банк».
01.2012 по 12.2013 - директор Бостон Консалтинг Груп.
Смiлянський I.Ю. не має непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини.
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 Перцовський Олександр 

Семенович
В.о.генерального 
директора 

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

20.08.2018
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«БАНК АЛЬЯНС» 
2. Код за ЄДРПОУ 14360506
3. Місцезнаходження 04053, м. Київ, вул. Сiчових 

Стрiльцiв, буд. 50
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 224-66-70 Факс не використо-

вується
5. Електронна поштова адреса alliancebank@alliancebank.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

bankalliance.ua

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» 17 серпня 

2018 року (протокол №83 засiдання Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» 
вiд 17 серпня 2018 року) заступник Голови Правлiння Щербань Павло Пав-
лович призначений з 20 серпня 2018 року Головою Правлiння АТ «БАНК 
АЛЬЯНС». Посадова особа приступає до виконання обов’язкiв Голови 
Правлiння пiсля погодження його кандидатури Нацiональним банком Украї-
ни.

Пiдставою такого рiшення та обґрунтуванням змiн у персональному 
складi посадових осiб є згода Щербаня Павла Павловича. Строк призна-
чення посадової особи не визначений. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття її паспортних даних. Посадова особа володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента у розмiрi 3,994938% вiд статутного капiталу. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не 
має. 

Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв:
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС», Україна, з 04.06.2018 

до поточного часу - заступник Голови Правлiння, член Правлiння 
АТ «ТАСКОМБАНК», Україна, з 08.04.2016 по 01.06.2018 - Заступник 

начальника Казначейства
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», Україна, з 01.03.2016 по 09.03.2016 - Дилер 

вiддiлу дилiнгових операцiй Казначейства
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», Україна, з 20.01.2016 по 29.02.2016 - Дiлер каз-

начейства
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «СТАН-

ДАРТ» , Україна, з 10.12.2014 по 11.02.2015 - Начальник Казначейства
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «СТАН-

ДАРТ» , Україна, з 24.11.2014 по 09.12.2014 - Заступник Казначейства
АТ «ЗЛАТОБАНК», Україна, з 13.11.2014 по 24.11.2014 - Начальник 

вiддiлу дiлiнгових операцiй
Публiчне акцiонерне товариство «АПЕКС-БАНК», Україна, з 18.06.2014 

по 11.11.2014 - Заступник начальника вiддiлу мiжбанкiвських операцiй Каз-
начейства 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 
«ПIВДЕМКОМБАНК», Україна, з 30.05.2012 по 04.06.2014 - Начальник 
Управлiння дiлiнгу Департаменту казначейства.

На пiдставi рiшення Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 17 серпня 
2018 року (протокол №83 засiдання Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» 
вiд 17 серпня 2018 року), яким з 20 серпня 2018 року призначений Головою 
Правлiння АТ «БАНК АЛЬЯНС» Щербань П.П., та вiдповiдно до наказу 
323-к вiд 17.08.2018 «Про виконання обов’язкiв Голови Правлiння АТ «БАНК 
АЛЬЯНС», Фролова Юлiя Миколаївна, перший заступник Голови Правлiння 
АТ «БАНК АЛЬЯНС» з 20 серпня 2018 р. припиняє виконання обов’язкiв 
Голови Правлiння. Пiдставою для прийняття рiшення та обґрунтуванням 
змiн у персональному складi посадових осiб є прийняття вищезазначеного 
рiшення Наглядовою радою про призначення (обрання) Голови 
Правлiння.

Обов’язки Голови Правлiння Фролова Юлiя Миколаївна, перший за-
ступник Голови Правлiння АТ «БАНК АЛЬЯНС», виконувала з 17 березня 
2018 р.

Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова 
особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

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

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

Заступник Голови Правлiння Буркиця Віктор Григорович

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»
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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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05785454
3. Місцезнаходження: 41226, Сумська обл., Ямпiльський р-н., 

смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 77-91-54 (05456) 6-33-01
5. Електронна поштова адреса: snz@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.snz.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення

1. У відповідності до рішення наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД» (надалі – емітент) 
від 21.08.2018 року (протокол №21/08/18 від 21.08.2018 року) надано згоду 
на вчинення емітентом значного правочину (надалі – правочин), а саме: на 
укладання Контракту №205-30-18 від 21.08.2018 року з ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛідерДор» (Російська Федерація, 
м. Москва) предметом якого є поставка продукції, на загальну суму 40 000 000 
російських рублів, що на день прийняття зазначеного рішення, за офіційним 
курсом Національного банку України, еквівалентно 16 491 тис. грн.

Предметом зазначеного правочину є поставка продукції, згідно специ-
фікацій.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, складає 16 491 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає: 74 351 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 22,18%.

Загальна кількість голосів в наглядовій раді емітента – 3 голоси, кількість 
голосів, що взяли участь у засіданні наглядової ради при прийнятті вище-
зазначеного рішення – 2 голоси, кількість голосів, що проголосували «за» 
прийняття рішення – 2 голоси, кількість голосів, що проголосували «проти» 
прийняття рішення – 0 голосів, кількість голосів, що не брали участь у засі-
данні наглядової ради при прийнятті вищезазначеного рішення – 1 голос.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту емітента, вiдсутнi.

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

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

2. Генеральний директор  ____________  А.Б. Циган
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  М.П.
 21.08.2018 року
 (дата)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «СОФОТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 21383123
3. Місцезнаходження: 18002 місто Черкаси, вулиця Благовісна, будинок 213
4. Міжміський код, телефон та факс: 0472 54-07-02, 54-01-02
5. Електронна поштова адреса: 21383123@afr.com.ua; pratsofot@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://vatsofot.jimdo.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
19 серпня 2018 року на позачергових загальних зборах акціонерів ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «СОФОТ» 
(Протокол № 2-2018 від 19.08.2018 р.), було прийнято рішення про поперед-
нє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Характер правочину: надано попередню згоду на вчинення Товари-
ством значних правочинів граничною сукупною вартістю 25000000 (двад-
цять п'ять мільйонів) гривень протягом року з дати прийняття цього рішен-
ня без необхідності подальшого їх схвалення Загальними зборами 

акціонерів ПрАТ «Софот», а саме правочинів, пов'язаних з продажем час-
тини приміщень площею не більше 1500 м кв. (як частки від об'єкта неру-
хомого майна спільної часткової власності або як об'єкта нерухомого май-
на індивідуальної власності в разі його виділу) нежитлової будівлі за 
адресою м.Черкаси, вул.Благовісна, 213/вул. Б.Вишневецького, 63, части-
на якої є власністю Товариства, за договірною ціною, але не меншою за 
балансову вартість відчужуваного майна, непов'язаній юридичній або фі-
зичній особі. 

Гранична сукупна вартість правочинів:25000000 (двадцять п'ять мільйо-
нів) гривень. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 10614 тисяч (десять мільйонів шістсот чотирнадцять тисяч) гривень. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 236 %.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1786715 шт., кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1367814 шт. , кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
1367814  голосів та «проти» прийняття рішення: 0 голосів. Рішення прий-
нято більш, як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

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

2. ДИРЕКТОР                ПІКУС ОЛЕНА ЮРІЇВНА  20.08.2018



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №160, 22 серпня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК», ідентифікаційний код 
20023569, (далі – Банк), місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, 
вул. Почайнинська 38, повідомляє про проведення позачергових Загаль-
них зборів учасників Банку (далі - Збори) що відбудуться 03 вересня 
2018 року о 14-00 годині, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Почай-
нинська 38, АТ «ЮНЕКС БАНК», кабінет 216 , номер телефону 
(044)  462-50-62.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) здійснюється у день 
проведення Зборів за адресою проведення Зборів реєстраційною Комісі-
єю у кабінеті 309 з 12-00 до 13-45 години, згідно з переліком акціонерів, 
які мають право на участь у Зборах, складеним станом на 24 годину 
28.08.2018.

Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати:
- паспорт або інший, визначений чинним законодавством України до-

кумент, що посвідчує особу;
- представникам акціонерів - оформлену згідно з чинним законодав-

ством України довіреність, або інші документи що підтверджують повно-
важення; паспорт або інший, визначений чинним законодавством Украї-
ни документ, що посвідчує особу;

- для керівників юридичних осіб – паспорт або інший, визначений чин-
ним законодавством України документ, що посвідчує особу; документ 
про призначення на посаду та нотаріальна копія статуту юридичної осо-
би – акціонера Банку.

Перелік питань, включених до порядку денного Зборів:
1. Обрання складу Лічильної комісії. 
2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Збо-

рів. 
3. Затвердження уточненого, в частині «Звіт щодо вимог законодав-

чих і нормативних актів», Аудиторського висновку (Звіту незалежного 
аудитора) та уточнених Заходів за результатами його розгляду.

4. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради 
Банку.

5. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Бан-
ку.

6. Визначення кількісного складу Наглядової ради Банку.
7. Обрання Наглядової ради Банку. 
8. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з 

членами Наглядової ради Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагоро-
ди). Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради Банку.

9. Про внесення змін в розподіл прибутку Банку за 2017 рік.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного 

з питань, включених до порядку денного:
Проект рішення з питання № 1 порядку денного: Обрати Лічильну ко-

місію у складі: Голова комісії – начальник Юридичного управління Бан-
ку - Смірнова Євгенія Вікторівна, секретар комісії – головний аудитор 
Відділу внутрішнього аудиту Банку - Хабанець Світлана Володимирівна. 

Проект рішення з питання № 2 порядку денного: Основні доповіді при 
обговоренні питань порядку денного – до 20 хвилин; співдоповідь – до 
10 хвилин; виступи в дебатах - до 7 хвилин; відповіді на запитання - до 
3 хвилин. Через кожні 2 години роботи Зборів – перерва до 30 хвилин. В 
ході Зборів може бути оголошено перерву на ніч до наступного дня. Рі-
шення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою 
більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах. В 
ході Зборів може бути оголошено про зміну черговості розгляду питань 
порядку денного. Рішення про зміну черговості розгляду питань порядку 
денного приймається не менше трьома чвертями голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах. Заяви для надання слова з питань 
порядку денного надавати письмово Секретарю Зборів, який буде про-
водити їх реєстрацію та складати список доповідачів з кожного питання в 
порядку надходження заяв. Запитання до доповідачів і співдоповідачів 
подавати письмово Секретарю Зборів. Запитання, що будуть подаватися 
Секретарю Зборів, повинні бути підписаними. Запитання подавати тільки 
з питань порядку денного. Доповідачам в обговореннях запитань не ста-
вити. Порядок голосування на зборах з питань порядку денного: голосу-
вання з використанням бюлетенів для голосування. Відповідно до вимог 
ст.25 та ст.42 Закону України від 17.09.2008 № 514-VI «Про акціонерні 
товариства» голосування на Зборах за всіма питаннями (крім 7) порядку 
денного проводиться за принципом одна проста акція – один голос. Голо-
сування з питання 7 порядку денного («Обрання Наглядової ради Бан-
ку») проводиться за принципом кумулятивного голосування. Порядок 
голосування по процедурним питанням: голосування відкрите, шляхом 
підняття руки.

Проект рішення з питання № 3 порядку денного: Затвердити уточне-
ний в частині «Звіт щодо вимог законодавчих і нормативних актів» Ауди-
торський висновок (Звіт незалежного аудитора). Затвердити уточнені 

Заходи за результатами його розгляду. (додаються).
Проект рішення з питання № 4 порядку денного: Затвердити Поло-

ження про винагороду членів Наглядової ради Банку.
Проект рішення з питання № 5 порядку денного: 03 вересня 2018 року 

припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме: Дзятка Дми-
тра Ярославовича - Голови Наглядової ради Банку; Просенюка Сергія 
Миколайовича, Шлапака Станіслава Валерійовича, Чернеги Василя 
Павловича - членів Наглядової ради Банку.

Проект рішення з питання № 6 порядку денного: Встановити кількіс-
ний склад Наглядової ради Банку у кількості 5(п’ять) осіб. 

Проект рішення з питання № 7 порядку денного не надається в зв’язку 
з кумулятивним голосуванням.

Проект рішення з питання № 8 порядку денного: Затвердити умови 
договорів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради 
Банку та встановити розмір їх винагороди на рівні визначеному у проек-
тах договорів, що додаються. Обрати уповноваженою особою для під-
писання договорів з членами Наглядової ради Банку - Голову Правління 
Банку або особу, виконуючу обов’язки Голови Правління Банку.

Проект рішення з питання № 9 порядку денного: Внести зміни у роз-
поділ прибутку за 2017 рік що складає 86048677,67 грн.. Прибуток розпо-
ділити наступним чином: 8604867,77 грн. направити до резервного фон-
ду Банку (10%); 77443809,9 грн. направити на покриття збитків попередніх 
періодів. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного, а також інформація зазначена в частині четвертій статті 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: www.unexbank.ua

Реєстрація для участі у зборах здійснюється згідно з даними реєстру 
власників цінних паперів, складеного ПАТ «НДУ». У разі невідповідності 
даних документа, який посвідчує особу учасника, даним реєстру власни-
ків цінних паперів, учаснику необхідно звернутись до депозитарної уста-
нови, у якій на ім’я учасника відкрито рахунок в цінних паперах, для вне-
сення змін до реєстру.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від 
дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати прове-
дення Зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного 
Зборів у приміщенні АТ «ЮНЕКС БАНК» за адресою: м. Київ, вул. По-
чайнинська 38, каб.304, в робочі дні з 9-00 до 17-45 години, (перерва з 
13-00 до 14-00 годин). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Ластенко Інна Олексіївна. Додаткову інфор-
мацію можна отримати за телефонами (044) 585-14-62, (044) 585-14-75. 
Документи надаються для ознайомлення на підставі письмового запиту 
акціонера. Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, 
що посвідчує особу, а для представників акціонерів – додатково доку-
мент, що посвідчує повноваження представника.

В день проведення Зборів акціонери можуть ознайомитись з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
в місці проведення Зборів, а саме: м. Київ, вул. Почайнинська 38, 
каб.216.

Банк до початку Зборів надаватиме письмові відповіді на письмові 
запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Збо-
рів до дати проведення Зборів. 

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до скла-
ду органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного 
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні міс-
тити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів 
у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запро-
понований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, 
що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалеж-
ного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій 
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вно-
сить, 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 Наглядової ради. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є 
власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають 
обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів.

Представником учасника на Зборах може бути фізична особа або 
уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа дер-

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК»
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жави чи територіальної громади. Посадові особи органів Банку та їх афі-
лійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів банку 
на Зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на 
Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридич-
ної особи.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у 
будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це 
Правління Банку. 

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

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Збо-
рів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно прого-

лосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосува-
ти саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо 
довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує 
всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. 

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не ви-
ключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника. 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом 
на 24 годину 26.07.2018 - дату складання переліку осіб, яким надсила-
ється повідомлення про проведення Зборів: загальна кількість акцій - 
292000000 штук простих іменних акцій; загальна кількість голосуючих 
акцій –291967894 штук.

Шановні акціонери! Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону 
України «Про депозитарну систему Україну» при визначені кворуму та 
при голосуванні на Зборах не враховуються акції акціонерів, які до 
28 серпня 2018 р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на об-
слуговування рахунку в цінних паперах. 

Затверджено Наглядовою радою АТ «ЮНЕКС БАНК». 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АЕРОК ОБУХІВ»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20576280
3. Місцезнаходження: Україна, 08700, Київська обл., м. Обухів, 

вул. Промислова, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 391-30-90
5. Електронна поштова адреса: karpenko.tm@aeroc.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.aeroc.ua/oao/
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: Рішення 
вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство 
емітента

II. Текст повідомлення
Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, 

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

№ 
з/п

Дата прийняття 
рішення

Суб’єкт, який прийняв рішення 
про припинення емітента

Способи 
припинення

1 2 3 4
1 21.08.2018 Загальні збори акціонерів 

ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ»
банкрутство

Зміст інформації:
На Загальних зборах акціонерів ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ», що відбулися 

21.08.2018 р. (протокол №01/2018 від 21.08.2018 року), було прийнято рі-
шення звернутися до господарського суду із заявою про порушення про-
вадження у справі про банкрутство ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ». Причина прий-
няття даного рішення: в зв’язку із затвердженим ліквідаційним балансом 
ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ», який свідчить про недостатність майна (наявних 
активів) ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ» для задоволення вимог кредиторів згідно 
вимог ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржни-
ка або визнання його банкрутом». 

За результатами голосування з питання порядку денного щодо прийнят-
тя рішення про звернення ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ» до господарського суду із 
заявою про порушення провадження у справі про банкрутство було прий-
нято рішення звернутися до господарського суду із заявою про порушення 
провадження у справі про банкрутство ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ» у відповід-
ності до чинного законодавства з кількістю голосів «за» – 11 033 290, що 
складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загаль-
них зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «проти» - 
0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для учас-
ті у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
Голова ліквідаційної комісії 
ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ»

__________
(підпис)

Т.м. Карпенко
(ініціали та прізвище керівника)

21.08.2018р.
(дата)
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТРЕСТ «КИЇВМIСЬКБУД-2»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

04012661

3. Місцезнаходження емітента 03151 м.Київ вул. Народного 
ополчення, 26-А

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(044) 249-02-14 249-02-14

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

176@comreg.com.ua

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

http://kgs2.kiev.ua/index.php/about

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

2. Текст повідомлення
Повноваження Члена Наглядової ради Товариства Мазепи Ніни Мико-

лаївни припинено з 20.08.2018р. Повноваження припинено рішенням ак-
ціонера Компанiєю КАПКОЛ ХОЛДІНГС ЛТД (CAPCOL HOLDINGS LTD), що 
володіє 80,87546% до Статутного капіталу Товариства, про заміну свого 
представника в Наглядовій раді. Посадова особа не надала згоди на опри-
люднення паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 25.04.2018р. по 20.08.2018р. 

Повноваження Члена Наглядової ради Товариства надано Готі Наталії 
Олексіївні з 20.08.2018р. Повноваження надані рішенням акціонера 
Компанiєю КАПКОЛ ХОЛДІНГС ЛТД (CAPCOL HOLDINGS LTD), що володіє 
80,87546% до Статутного капіталу Товариства, про заміну свого представ-
ника в Наглядовій раді. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: до 
04.05.2019р. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти ро-
ків: Заступник голови правління з юридичних питань ПрАТ «Автоелектро-
апаратура».

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

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

3.2. Найменування посади.В.о. Генерального директора Iголкiн Олег 
Євгенович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ТРЕСТ «КИЇВмIСЬКБУД-2»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Акцiонерний комерцiйний 
промислово-iнвестицiйний банк"

2. Код за ЄДРПОУ 00039002
3. Місцезнаходження 01001 м.Київ 

провулок Шевченка, 12
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 364 67 77 -
5. Електронна поштова адреса tatyana.solovenko@pib.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.pib.ua

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

II. Текст повідомлення
Згiдно з поданою заявою та у вiдповiдностi до вимог статтi 57 Закону 

України «Про акцiонернi товариства» без рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв достроково припиненi повноваження члена Наглядової Ради 
ПАТ «Промiнвестбанк» - представника Внєшекономбанку, керуючого ди-
ректора Департаменту бiзнес-планування та контролю дочiрнiх i залежних 
товариств Внєшекономбанку Геворкяна Руслана Алексановича. Повнова-
ження члена Наглядової Ради припиняються за власним бажанням, через 
два тижнi пiсля повiдомлення про це товариства - з 21.08.2018 року, в 
зв'язку зi звiльненням Геворкяна Р.А. з Внєшекономбанку.

До складу Наглядової Ради банку Геворкян Р.А.входив з квiтня 2018 року. 
Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. До складу Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» замiсть 
Геворкяна Р.А. нiкого не призначено.

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 мороз Сергiй Анатолiйович
Директор Юридичного 
департаменту

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.08.21
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“АКЦIОНЕРНИЙ КОмЕРЦIЙНИЙ ПРОмИСЛОВО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО шВЕЙНА ФАБРИКА «ВОРОНІН»
2. Код за ЄДРПОУ 00309252
3. Місцезнаходження 01033 м. Київ вул. Короленківська, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (044)-2871024 289-85-27
5. Електронна поштова адреса info@voronin.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://jscvoronin.com.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

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

2. Текст повідомлення
20 серпня 2018 р. рішенням Генерального директора ПРИВАТНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ВОРОНІН» (наказ 
№174-К) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а 
саме:

- припинено повноваження Головного бухгалтера Нікульшиної Юлії 
Дмитрівні за рішенням Генерального директора. Посадова особа згоди на 
розкриття паспортних даних не надавала. Часткою у статутному капіталі 
емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 20.07.2010р.; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої 
особи нікого не призначено.

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

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

Генеральний директор    Григорян К.Г.     підпис, м. п.    20.08.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО шВЕЙНА ФАБРИКА «ВОРОНІН»

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

ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА 
«АТЛАС» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄмСТВО ДАК 
«УКР ВИДАВ ПОЛІГРАФІЯ». КОД ЄДРПОУ емітента:02470141. 
Місцезнаходження емітента: м. Львів, вул. Зелена,20. Міжміський код, те-
лефон та факс емітента: 0322756138. Електронна поштова адреса 
емітента:atlas@dokaplus.com.ua. Вид особливої інформації: відомості про 

зміну складу посадових осіб емітента.
17.08. 2018 р. відповідно до Рішення загальних зборів акціонера ста-

лись наступні зміни: Звільнено: член правління Собенко І.М., володіє 0% 
статутного капіталу емітента, посадову особу звiльнено на пiдставi Рiшення 
загальних зборiв акцiонера, Протокол №73 вiд 17.08.2018р. Призначено: 
член правління Корпан Р.В., володіє 0% статутного капіталу емітента, По-
садову особу призначено на пiдставi Рiшення загальних зборiв акцiонера, 
Протокол №73 вiд 17.08.2018р. Посадові особи емітента непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не мають.
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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 № 18160
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
21.08.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

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

ТЕлЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


