
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 706 від 09.10.2018 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ

№195 (2948) 11.10.2018 р.
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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

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«09» жовтня 2018  м. Київ  № 706

Щодо зупинення дії лі-
цензій на провадження 
професійної діяльності 
на фондовому ринку 
ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧ-
НИЙ БРОКЕР» ідентифі-
каційний код юридичної 
особи 39099141

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів», пункту 4 розділу IІ 
Порядку зупинення дії та анулювання ліцензій на окремі 
види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів), затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 
№816, зареєстрованого Міністерством юстиції України 
01.06.2013 за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Зупинити дію ліцензій на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: брокерської діяльності серії АЕ 
№286920 від 25.06.2014; дилерської діяльності серії АЕ 
№286921 від 25.06.2014, виданих на підставі рішення 
Комісії від 24.06.2014 №822 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ 
БРОКЕР» (ідентифікаційний код юридичної особи 
39099141), на підставі підпункту 1 пункту 4 розділу ІІ По-
рядку, у зв’язку з несплатою фінансової санкції, що була 
застосована до нього при провадженні цього виду про-
фесійної діяльності, протягом трьох місяців з дати вине-
сення постанови про накладення санкції від 17.05.2018 
№204-ЦА-УП-Т на строк до отримання Комісією відпо-
відного документа про сплату зазначеної фінансової 
санкції.

2. Департаменту ліцензування професійних учасни-
ків фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити вне-
сення відповідних змін до ліцензійного реєстру профе-
сійних учасників ринку цінних паперів та забезпечити 
оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

3. Департамент міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії Д. Тарабакіна.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 09 жовтня 2018 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань провадження депози-
тарної діяльності

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

2. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення 
діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської 
діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами»

рішення схвалено
(для оприлюднення)

3. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про затвердження Змін до Положення про провадження 
депозитарної діяльності (щодо сприяння залученню інвестицій)»

рішення схвалено
(для оприлюднення)

4. Про надання письмового погодження щодо набуття опосередкованої 
істотної участі Левіній Оксані Володимирівні у професійному учаснику 
фондового ринку ТОВ «НВП «МАГІСТР» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 34045290)

прийнято рішення

5. Про надання письмового погодження щодо набуття прямої істотної участі 
ТОВ «ПОЛАР АЙ ТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39269299) у 
професійному учаснику фондового ринку ТОВ «НВП «МАГІСТР» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 34045290)

прийнято рішення

6. Про надання письмового погодження щодо набуття опосередкованої 
істотної участі ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕ-
ТАР» (ідентифікаційний код юридичної особи 38049409) у професійному 
учаснику фондового ринку ТОВ «НВП «МАГІСТР» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 34045290)

прийнято рішення

7. Щодо зупинення дії ліцензій на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ БРОКЕР» ідентифікаційний 
код юридичної особи 39099141 (брокерська діяльність, дилерська діяльність)

прийнято рішення

8. Про погодження статуту Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 21672206)

прийнято рішення

9. Про затвердження Змін до Вимог до програмних продуктів, які використо-
вуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизова-
них, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначе-
них для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, 
депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

10. Щодо реєстрації випуску акцій Акціонерного товариства «Акціонерний 
комерційний банк «КОНКОРД» (без здійснення публічної пропозиції)

прийнято рішення

11. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій 
Приватного акціонерного товариства - Акціонерної страхової компанії 
«Скарбниця»

прийнято рішення

12. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій 
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Брітіш Авто Клаб»

прийнято рішення

13. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій 
Приватного акціонерного товариства «Українська охоронно-страхова компа-
нія» 

прийнято рішення

14. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій 
Приватного акціонерного товариства «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП»

прийнято рішення

15. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій 
Приватного акціонерного товариства «ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО»

прийнято рішення

16. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку на 2018 рік та Плану роботи Комітетів Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2018 рік

прийнято рішення

17. Щодо надання дозволу на проведення вичерпного переліку операцій в 
системі депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітова-
них ПрАТ «Фінансгруп-Екне»

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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Інформаційні повідомлення та новини 
НКЦПФР

НКЦПФР повідомляє про ліцензування на 
фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку анульовано ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку:

Постановою про накладення санкції за правопорушення 
на ринку цінних паперів від 10.10.2018 №561-ДП-Т, винесе-
ної у відношенні ТОВ «АСЕТ-ІНВЕСТ» за порушення ліцен-
зіатом Ліцензійних умов провадження професійної діяльнос-
ті на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з 
торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням Комісії 
від 14.05.2013 №819, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 01.06.2013 за №857/23389, Ліцензійних умов прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової ді-

яльності, затверджених рішенням Комісії від 21.05.2013 
№862, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
06.06.2013 за №897/23429 (далі – Ліцензійні умови №862), 
застосовано санкцію у вигляді анулювання ліцензій на про-
вадження професійної діяльності на фондовому ринку – ді-
яльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерська 
діяльність серії АЕ №185169 від 09.10.2012, дилерська ді-
яльність серії АЕ №185047 від 09.10.2012, на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної 
діяльності депозитарної установи, а саме: депозитарна ді-
яльність депозитарної установи серії АЕ №263420.

10.10.2018 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.

 Повідомлення 
про виникнення особливої інформації

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

«Будтранссервіс»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21059204
3.Місцезнаходження емітента: 39600, Полтавська обл., м. Кремен-

чук, вул. Цюрупи, 18 
4. Міжміський код та телефон: (0536) 743346
5. Електронна поштова адреса: budtrans@kremen.ukrtel/net
6. Сторінки в мережі Інтернет: http://21059204.smida.gov.ua/ 
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб
II. Текст повідомлення 

Згідно з рішенням Спостережної Ради ПрАТ «Будтранссервiс» 
(Протокол №30 засiдання Спостережної Ради від 09.10.2018 р.) без 
прийняття рішення відповідним органом управління емітента (Загаль-
ними зборами акціонерів), вирішили:

- припинити достроково, у зв,язку зі смертю, повноваження го-
лови Спостережної ради Коваль Володимира Петровича (згоди на 
розкриття паспортних даних посадової особи емітент не має.) По-

садова особа володіє 5871 простими іменними акціями, що скла-
дає 27,1340% від статутного капіталу емітента. Непогашених су-
димостей за корисливі та посадові злочини не мав. Посадова 
особа перебувала на посаді голови Спостережної ради протягом 
10 років;

- призначити виконуючим обов’язки голови Спостережної ради 
ПрАТ «Будтранссервіс» на строк до обрання нового складу Спосте-
режної ради на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Будтранс-
сервіс» Коваль Валентину Борисівну, (згоду на розкриття паспортних 
даних посадова особа не надала). Посадова особа володіє 9504 про-
стими іменними акціями, що складає 43,9247% від статутного капіталу 
емітента. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має. Посадова особа перебувала на посаді секретаря Спостереж-
ної ради протягом 10 років.

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

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

2.Найменування посади
Директор  (підпис)  Карпенко Олександр Іванович
 М.П.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУДТРАНССЕРВІС»

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БУДIВЕЛЬНА АСОЦIАЦIЯ 
IНТЕРБУДМОНТАж»

2. Код за ЄДРПОУ: 30963768
3. Місцезнаходження: 03148 м. Київ, вул.Т.Строкача, буд.1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 495-27-90, (044) 495-27-90
5. Електронна поштова адреса: office@kbi.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ibm.emitents.net.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення 

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 08.10.2018 р. 
(Протокол від 08.10.2018 р.) прийнято рішення про надання згоди на вчи-
нення Товариством значного правочину, а саме: на підписання договору 
про закупівлю вартістю, що не перевищує 6 000 000 000,00 (шість мільяр-
дів гривень 00 коп.) грн., за умови визнання Приватного акціонерного това-
риства «Будівельна Асоціація Інтербудмонтаж» переможцем відкритих 
торгів на закупівлю «Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії ме-
трополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з елек-
тродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції 

«Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Прав-
ди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар» (І 
черга будівництва)) (будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів, 
код 45221000-2 за ДК 021-2015)», які оголошені Комунальним підприєм-
ством «Київський метрополітен», оголошення про проведення відкритих 
торгів UA-2018-09-10-000597-b. Наділити повноваженнями на укладання і 
підписання зазначеного вище значного правочину Голову правління Това-
риства Петрука Володимира Володимировича.

Предмет правочину: договір про закупівлю.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена відповідно до законодавства: 6 000 000тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 445 426 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності: 1 347, 025 %.

Загальна кількість голосуючих акцій - 95 штук, кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 95 штук, кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «за» - 95 штук, «проти» - 0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що 
не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

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

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

2. Голова правлiння  Петрук В.В.  09.10.2018
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПДТ УКРАїНА»
ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«ПДТ Україна»

2. Код за ЄДРПУО: 30994665.

3. Місцезнаходження: блок B, корпус 1, вул. Героїв УПА, 72, м. Львiв, 
79015.

4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 239-37-47.
5. Електронна поштова адреса: pdtlviv@gmail.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:www.pratpdt.net.ua.
7. Вид особливої інформації: про зміну складу посадових осіб емі-

тента.

ІІ. Текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинен-
ня дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено повноваження)
Посада*

Прізвище, ім’я, по 
батькові або повне 

найменування 
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи  
(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)**  або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в 
статутному 

капіталі емітента  
(у відсотках)

1 2 3 4 5 6
08.10.2018 р. Припинено повноваження 

(відкликано з посади)
Голова Ради Директорів Дронь Володимир 

Володимирович
------------ 0

08.10.2018 р. Обрано (призначено) Генеральний директор Дронь Володимир 
Володимирович

----------- 0

08.10.2018 р. Припинено повноваження 
(відкликано з посади)

Член ради директорів Марк Шварц ----------- 0

__________ 
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду. 
** Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано.

Зміст інформації:
1. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб, дата прийняття рішення, зміст 
такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення – 
єдиний акціонер, рішення від 08.10.2018 р. про припинення повноважень Голови Ради Директорів – Дроня Володимира Володимировича, про 
припинення повноважень Члена Ради Директорів – Марка Шварца та обрання(призначення) Дроня Володимира Володимировича Генеральним 
директором.
2. Інформація про посадову особу із зазначенням прізвища, імені та по батькові, паспортних даних, повної назви посади, на яку призначено 
або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження), розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, 
якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) – Голова ради директорів Дронь Володимир Володимирович, згоду на 
розкриття паспортних даних не надав, відкликаний з посади (припинено повноваження), останній день повноваження – 09.10.2018 р., розмір пакета 
акцій 0 (нуль) відсотків, Дронь Володимир Володимирович, згоду на розкриття паспортних даних не надав, обраний на посаду Генерального 
директора з 10.10.2018 р., розмір пакета акцій 0 (нуль) відсотків, Член Ради Директорів – Марк Шварц згоду на розкриття паспортних даних не 
надав, відкликаний з посади (припинено повноваження), останній день повноваження – 09.10.2018 р, розмір пакета акцій 0 (нуль) відсотків.
3. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини – припинення повноваження Голови Ради Директорів Дроня Володимира Володимировича у 
зв’язку з обранням (переведенням) на посаду Генерального директора, непогашена судимость за корисливі та посадові злочини відсутня, обрання 
Дроня Володимира Володимировича Генеральним директором з 10.10.2018 р. на підставі рішення єдиного акціонера від 08.10.2018 р., непогашена 
судимость за корисливі та посадові злочини відсутня; припинення повноваження Члена Ради Директорів Марка Шварца у зв’язку з ліквідацією 
колективного Виконовчого орану Товариства – Ради Директорів з 09.10.2018 р..
4. У разі призначення (обрання) посадової особи розкривається інформація про строк, на який призначено (обрано) особу, інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п’яти років – строк, на який призначено (обрано) особу – 5 років, інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п’яти років – з 21.06.2018 р. – до 10.10.2018 р. Голова Ради Директорів ПрАТ «ПДТ Україна», з 02.04.2018 р. до 21.06.2018 р. 
Директор Технічний ПрАТ «ПДТ Україна», з 01.01.2011 - до 02.04.2018 р. Менеджер по адміністративній діяльності ПрАТ «ПДТ Україна».
5. У разі звільнення (припинення повноважень) посадової особи розкривається інформація щодо строку, протягом якого така особа 
перебувала на посаді – Дронь Володимир Володимирович перебував на посаді Голови Ради Директорів з 22.06.2018 року, Марк Шварц перебував на 
посаді Члена Ради Директорів з 31.05.2000 року.

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

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

Голова ради директорів  ________  Дронь В.В.
ПрАТ «ПДТ Україна» (підпис) (ініціали та прізвище 
  керівника)
 М.П. 09.10.2018 року (дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 14360080
3. Місцезнаходження 49074, Днiпро, вул. Батумська, буд. 11
4. Міжміський код, 
телефон та факс

0567221224 0567221224

5. Електронна поштова 
адреса

help@a-bank.com.ua

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

a-bank.com.ua

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Наглядова рада банку на своєму засiданнi прийняла рiшення (протокол 

вiд 09.10.2018) призначити з 09.10.2018 року Козлову Маргариту Iллiвну 
Члена Правлiння - Операцiйного директора на три роки. Козлова М.I. не 
володiє часткою у статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних да-
них не надано. Iншi посади, якi вона обiймала протягом останнiх п’яти 
рокiв: керiвник напрямку «Back-Office», менеджер з органiзацiї консульта-
тивних послуг.

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 Кандауров Ю.В.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

10.10.2018
(дата)

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АКЦЕНТ-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)

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

ТОВАРИСТВО «ПДТ УКРАїНА».
2. Код за ЄДРПУО: 30994665.
3. Місцезнаходження: блок B, корпус 1, вул. Героїв УПА, 72, м. Львiв, 

79015.
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 239-37-47.
5. Електронна поштова адреса: pdtlviv@gmail.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:www.pratpdt.net.ua.
7. Вид особливої інформації: відомості про зміни до статуту при-

ватного акціонерного товариства, 
пов’язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій 

цього товариства.
ІІ. Текст повідомлення

відомості про зміни до статуту 
приватного акціонерного товариства, 

пов’язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій 
цього товариства.

Дата прийняття 
рішення та наймену-

вання уповноваженого 
органу емітента, що 

прийняв рішення про 
внесення змін до 

статуту

Дата набрання 
чинності змін до 

статуту (за 
наявності);

Кількість акціонерів на 
дату прийняття рішення;

1 2 3
08.10.2018 р., Єдиний 
акціонер ПрАТ «ПДТ 
Україна», компанія 
Астронікс Коннектівіті 
Системс енд Сертіфі-
кейшн Корп.

--------------------- один акціонер – Astronics 
Connectivity Systems & 

Certification Corp.

Зміст інформації:
Опис змін до статуту емітента
Нова редакція статуту містись зміни, які виключають із статуту 
переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх 
власником до продажу третій особі.

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

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

Голова ради директорів  ________  Дронь В.В.
ПрАТ «ПДТ Україна»  (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
 М.П. 09.10.2018 року (дата)

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю) емітента 

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "НОВОАЗОВ-
СЬКА ПТАХОФАБРИКА"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

00696450

3. Місцезнаходження емітента 87500 м. Марiуполь пр. Миру, буд. 95-Б
4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(0629)63-15-78 (0629)63-15-78

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

novptf@yandex.ua

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

www.novoazptah.pat.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадо-
вих осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Раївської Лади Олексiївни (посадо-

ва особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 09.10.2018 
р.(дата вчинення дiї 09.10.2018) у зв»язку з поданою заявою. Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 05 мiсяцiв 14 днiв. 
Рiшення прийнято позачерговиими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Но-
воазовська птахофабрика» (протокол №2/18 вiд 09.10. 2018р.) 

Голову Ревiзiйної комiсiї Кулеша Олена Iванiвна (посадова особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних ) обрано 09.10.2018 р.(дата вчинення дiї 
09.10.2018) замiсть Раївської Лади Олексiївни . Вступить на посаду з 10 жовтня 
2018р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Економiст ДП «Iллiч Агро Донбас», бух-
галтер ПрАТ «Новоазовська птахофабрика». Рiшення прийнято на засiданнi 
ревiзiйної комiсiї (Протокол №3/18 вiд 09.10.2018р.), при цьому членом 
ревiзiйної комiсiї обрано позачерговиими загальними зборами акцiонерiв 
ПрАТ «Новоазовська птахофабрика» (протокол №2/18 вiд 09. 10.2018р.)

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

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

2. Найменування посади.
Директор Корюк Андрiй Олексiйович

 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

 (дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Фінансова компанія «Княгиня 
Ярославна» (код за ЄДРПОУ 32980889). Місцезнаходження – 01042, 
м. Київ, вул. Саперне Поле, будинок 14/55, офiс 10. Телефон (факс) – 
(044) 227-06-34. Електронна поштова адреса – fk_kya@ukr.net. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет – www.k-ya.com.ua. Вид особливої ін-
формації – відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі 
акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним порогово-
му значенню пакета акцій.

2.Текст повідомлення
Від Центрального депозитарію цінних паперів 10.10.18р. отримана 

наступна інформація:
- АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «КНЯГИНЯ 
ЯРОСЛАВНА» (ідентифікаційний код 40468695) 01.10.18р. прямо набуло 
право власності на 100% загальної кількості голосуючих акцій. Розмір част-
ки до набуття права власності – 0% загальної кількості голосуючих акцій;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦБУДІНВЕСТ-
17» (ідентифікаційний код 33157360) 01.10.18р. прямо відчужило пра-
во власності на 100% загальної кількості голосуючих акцій. Розмір 
частки до відчуження права власності – 100% загальної кількості голо-
суючих акцій.

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

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

Голова правлiння Михновецький Ю.В.  10.10.18р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НАДЄЖДА"

2. Код за ЄДРПОУ 00383295
3. Місцезнаходження 50102, мiсто Кривий Рiг, вулиця Олександра 

Станкова, 10
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(056) 499-10-21 067 220 26 49

5. Електронна поштова 
адреса

nadezhda.ua@lesaffre.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітен-
том для розкриття інформа-
ції

http://www.lesaffre.ua/about/nadejda/

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про зміну акціонерів, яким 
належать голосуючі акції, розмір пакета яких 
стає більшим, меншим або рівним порогово-
му значенню пакета акцій

II. Текст повідомлення
1) Дата отримання iнформацiї: 09.10.2018 року емiтентом отримано вiд 

акцiонера ТОВ «Лесаффр Україна» повiдомлення про збiльшення пакету 
належних йому акцiй з 1721 штук простих iменних акцiй, що складало 
0,017% статутного капiталу емiтента, до 5 344 штук простих iменних та  
83 штук привiлейованих iменних акцiй, що разом складає 5 427 штук акцiй 
або 0,056% статутного капiталу емiтента. Вказана iнформацiя пiдтверджена 
виписками про стан рахунку у цiнних паперах станом на 02.10.2018р. 
Збiльшення розмiру пакета акцiй є наслiдком завершення виконання про-
цедур, пов’язаних з обов’язковим продажем акцiй акцiонерами Приватного 
акцiонерного товариства «НАДЄЖДА» на вимогу особи, яка є власником 
домiнуючого контрольного пакету акцiй, вiдповiдно до ст. 65-2 Закону 
України «Про акцiонернi товариства». Враховуючи те, що ТОВ «Лесаффр 
Україна» є афiлiйованою особою компанiї COMPAGNIE DES LEVURES 

LESAFFRE SA (Францiя), яка володiє часткою в розмiрi 99,99% в статутно-
му капiталi ТОВ «Лесаффр Україна», компанiя COMPAGNIE DES LEVURES 
LESAFFRE SA (Францiя) таким чином опосередковано стала власником  
9 650 000 штук акцiй емiтента, що складає 100% вiд загальної кiлькостi го-
лосуючих акцiй емiтента;

2) Прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування юри-
дичної особи власника (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, 
розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значен-
ню пакета акцiй: COMPAGNIE DES LEVURES LESAFFRE SA;

3) Iдентифiкацiйний код юридичної особи - резидента або код/номер з 
торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного 
посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю 
юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв) 
акцiй: 456504828;

4) Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередко-
вано) вона вiдбувалась: набуття, опосередковано;

5) Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй 
(пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): до набуття 99,96% (9646294 шт.), 
пiсля набуття 100,00% (9650000 шт.);

6) Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або 
найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав го-
лосу, 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: 
ТОВ «Лесаффр Україна», код за ЄДРПОУ 30723648, володiє 0,056% прав 
голосу.

7) Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за 
наявностi): 02.10.2018 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 Сьомiн Iгор Михайлович
Голова комiсiї з припинення (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

09.10.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАДЄжДА”

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНПРОЕКТСЕРВIС» 
Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

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

генеральний директор Фастовець Костянтин Володимирович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 09.10.2018
(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНПРОЕКТСЕРВIС» 
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
54017, м. Миколаїв, проспект Центральний (Ленiна) буд. 67

4. Код за ЄДРПОУ
14307506
5. Міжміський код та телефон, факс
(0512)47-10-40 (0512)47-47-39
6. Електронна поштова адреса
ipc@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідом-
лення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 09.10.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

№ 195 Вiдомостi НКЦПФР
11.10.2018

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці www.ipc.mk.ua в мережі Інтернет 12.10.2018

(адреса 
сторінки)

(дата)

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

№ 
з/п

Дата отримання 
інформації від 

Центрального депози-
тарію цінних паперів 

або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або 

найменування юридичної 
особи власника (власни-

ків) 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 капіталу)

1 2 3 4 5 6
1 09.10.2018 фiзична особа д/н 44.97 45.60
Зміст інформації:
Вiдповiдно до перелiку акцiонерiв Товариства, складеного ПАТ НДУ станом на 05.10.2018 р. та який отримано ПрАТ "IНПРОЕКТСЕРВIС" 09.10.2018 р., 
пакет акцiй власника - фiзичної особи збiльшився з 2 011 610 штуки, що складає 44,97% статутного капiталу та 50,33% голосуючих акцiй до 2 040 026 
штук, що складає 45,60% статутного капiталу та 50,68% голосуючих акцiй. 
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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 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЛИТЕР»
2. Код за ЄДРПОУ 24720880
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вулиця Антоновича, 

будинок 102 А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 502-10-19 (044) 206-21-51
5. Електронна поштова адреса ganin@leater.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://industrial-systems.com.ua/ru/
company.htm

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

II. Текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЛИТЕР» (далi - 

«Збори» та «Твариство» вiдповiдно), що вiдбулись 28.09.2018р. було при-
йнято рiшення про направлення нерозподiленого прибутку Товариства за 
перiоди 2015 року та 2017 року на виплату дивiдендiв (далi - Дивiденди).

Розмiр Дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення Зборiв 
становить 2 000 000, 00 грн.

Датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання 
Дивiдендiв визначено 24.10.2018р. Строк виплати Дивiдендiв з 
24.10.2018р. по 29.03.2019р. Виплата всiєї суми Дивiдендiв вiдбувається в 
повному обсязi протягом встановленого строку виплати Дивiдендiв безпо-
середньо акцiонерам пропорцiйно кiлькостi належних їм акцiй.

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 Жандоров Микола В'ячеславович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 09.10.2018
(дата)

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

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛIННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»

2. Код за ЄДРПОУ:13498562; 3.Місцезнаходження:85300, Донецька об-
ласть, м. Покровськ, пл. Шибанкова, буд. 1 А

4. Міжміський код, телефон та факс: 0623595368; 0623595368
5. Електронна поштова адреса: office@pokrovskoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.pokrovskoe.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. Текст повідомлення

09.10.2018р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПрАТ «ШУ «ПО-
КРОВСЬКЕ», а саме:

- припинено повноваження виконуючого обов’язки генерального ди-
ректора Яковенка Валерія Геннадійовича на підставі рішення наглядової 
ради товариства (протокол № 3 від 09.10.2018р.). Рішення прийняте у 
зв’язку з корпоративною необхідністю. Особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних. Особа перебувала на посаді з 13.09.2018р. Особа 
акціями товариства не володiє. Особа непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має.

- обрано з 10.10.2018 року на посаду генерального директора Байса-
рова Леоніда Володимировича на підставі рішення наглядової ради това-
риства (протокол № 3 від 09.10.2018р.). Рішення прийняте у зв’язку з кор-
поративною необхідністю. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Особу обрано строком на два роки (до 10.10.2020 року (включно)). 
До обрання особа займала посади: народний депутат України, президент 
акціонерного товариства. Особа володіє пакетом акцій емітента в розмірі 
0,000832% від статутного капіталу. Особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.2. Найменування посади Генеральний директор (ініціа-
ли та прізвище керівника) Байсаров Леонід Володимирович (підпис) (дата) 
10.10.2018 М.П.

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 «Науково-
дослiдний i проектно-конструкторський 
iн-ститут атомного та енергетично-
го насособудування»

2. Код за ЄДРПОУ 00220477
3. Місцезнаходження 40003 м. Суми 2-га Залiзнична,2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0542) 25-13-71 (0542)78-69-02

5. Електронна поштова 
адреса

litvinenko@vniiaen.sumy.ua

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

vniiaen.sumy.ua

7. Вид особливої інформації
II. Текст повідомлення

АТ «ВНДIАЕН» отриманно 09.10.2018 року письмове повiдомлення вiд 
акцiонера - АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» , якому належить 
101344 штук простих iменних акцiй АТ «ВНДIАЕН» (надалi –Товариство), 
що становить 0,225533 % статутного капiталу Товариства, про замiну свого 
представника у складi Наглядової ради Товариства Пейкова Вячеслава 
Петровича на нового члена Наглядової ради Товариства - представника 
акцiонера АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» - Сiтало Оксану 
Дмитрiвну. Повноваження Пейкова Вячеслава Петровича як члена Нагля-
дової ради АТ ВНДIАЕН» припиняються з 09.10.2018 року, а Сiтало Оксана 
Дмитрiвна набуває повноважень члена Наглядової ради АТ ВНДIАЕН» з 
09.10.2018 року. Пейков Вячеслав Петрович на посадi члена Наглядової 
ради Товариства перебував з 11.04.2017. Строк на який Сiтало Оксана 
Дмитрiвна набула повноважень члена Наглядової ради АТ «ВНДIАЕН» не 
визначено. Протягом останнiх 5 рокiв до набуття повноважень члена На-

глядової Ради АТ «ВНДIАЕН» Сiтало Оксана Дмитрiвна займала посади 
юрисконсульта юрбюро ВАТ «ВНДIАЕН», юрисконсульта ПАТ «ВНДIАЕН», 
юрисконсульта II категорiї АТ «ВНДIАЕН». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини Сiтало Оксана Дмитрiвна не має. Посадова 
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутно-
му капiталi Товариства Сiтало Оксана Дмитрiвна не володiє. АТ «ВНДIАЕН» 
отриманно 09.10.2018 року письмове повiдомлення вiд акцiонера - 
АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» , якому належить 101344 штук 
простих iменних акцiй АТ «ВНДIАЕН» (надалi –Товариство), що становить 
0,225533 % статутного капiталу Товариства, про замiну свого представника 
у складi Наглядової ради Товариства Пейкова Вячеслава Петровича на но-
вого члена Наглядової ради Товариства - представника акцiонера  
АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» - Сiтало Оксану Дмитрiвну. Повно-
важення Пейкова Вячеслава Петровича як члена Наглядової ради  
АТ ВНДIАЕН» припиняються з 09.10.2018 року, а Сiтало Оксана Дмитрiвна 
набуває повноважень члена Наглядової ради АТ ВНДIАЕН» з 
09.10.2018 року. Пейков Вячеслав Петрович на посадi члена Наглядової 
ради Товариства перебував з 11.04.2017. Строк на який Сiтало Оксана 
Дмитрiвна набула повноважень члена Наглядової ради АТ «ВНДIАЕН» не 
визначено. Протягом останнiх 5 рокiв до набуття повноважень члена На-
глядової Ради АТ «ВНДIАЕН» Сiтало Оксана Дмитрiвна займала посади 
юрисконсульта юрбюро ВАТ «ВНДIАЕН», юрисконсульта ПАТ «ВНДIАЕН», 
юрисконсульта II категорiї АТ «ВНДIАЕН» .Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини Сiтало Оксана Дмитрiвна не має. Посадова 
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутно-
му капiталi Товариства Сiтало Оксана Дмитрiвна не володiє.

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 Денисенко Роман Вiкторович
Завiдуючий юридичним 
бюро (довiренiсть № 281 
вiд 04.05.2018)

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.10.09
(дата)

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
IНСТИТУТ АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ»
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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: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ 
БАНК»; 2. Код за ЄДРПОУ: 33881201; 3. Місцезнаходження: 01032, Київ, 
бул. Т. Шевченка, 37/122; 4. Міжміський код, телефон та факс: 044 494-42-67 
494-42-67; 5. Електронна поштова адреса: Vitaliy.Plyusch@vtb.com.ua;  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: http://www.bmbank.com.ua/ru/about_BM_
Bank/osobliva_informatsiya/; 7. Вид особливої інформації: Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
У зв'язку iз припиненням банкiвської дiяльностi АТ «БМ БАНК», рiшенням 

Наглядової Ради вiд 08.10.2018 (протокол №19) з 29.10.2018 звiльнено за 
угодою сторiн Голову Правлiння Чорновола Володимира Васильовича. 
Чорновiл Володимир Васильович (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано), Голова Правлiння не володiє акцiями товариства та немає суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини. Чорновiл В.В. перебував на 
посадi Голови Правлiння АТ «БМ БАНК» 1 рiк 4 мiсяцi.

У зв'язку iз припиненням банкiвської дiяльностi АТ «БМ БАНК» та 
звiльненням Голови Правлiння, рiшенням Наглядової Ради вiд 08.10.2018 
(протокол №19) з 30.10.2018 виконуючим обов'язки Голови Правлiння при-
значено заступника Голови Правлiння Кузьмiнову Оксану Олександрiвну. 
Кузьмiнова Оксана Олександрiвна (згоди на розкриття паспортних даних 
не надано), Виконуючий обов'язки Голови Правлiння - Заступник Голови 
Правлiння не володiє акцiями товариства i немає судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Посадова особа призначена на строк до вiдкликання у 
АТ «БМ БАНК» банкiвської лiцензiї та реєстрацiї нової редакцiї Статуту – 
товариства правонаступника. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа 
обiймала посаду Заступника Голови Правлiння АТ «БМ БАНК».

У зв'язку iз припиненням банкiвської дiяльностi АТ «БМ БАНК», рiшенням 
Наглядової Ради вiд 08.10.2018 (протокол №19) з 29.10.2018 звiльнено за 
угодою сторiн Заступника Голови Правлiння Яхонтову Вiкторiю Олегiвну. 
Яхонтова Вiкторiя Олегiвна (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но), Заступник Голови Правлiння не володiє акцiями товариства та немає 
судимостей за корисливi та посадовi злочини. Яхонтова В.О. перебувала 
на посадi Заступника Голови Правлiння АТ «БМ БАНК» 6 рокiв 10 мiсяцiв. 

Замiсть особи, яку звiльнено нiкого не призначено.
У зв'язку iз припиненням банкiвської дiяльностi АТ «БМ БАНК», рiшенням 

Наглядової Ради вiд 08.10.2018 (протокол №19) за угодою сторiн пiсля 
вiдкликання у АТ «БМ БАНК» банкiвської лiцензiї та з дня державної 
реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї товариства правонаступника, звiльнено 
Головного бухгалтера Виноградову Наталю Валентинiвну. Виноградова 
Наталя Валентинiвна (згоди на розкриття паспортних даних не надано), 
Головний бухгалтер, член Правлiння не володiє акцiями товариства та не-
має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Виноградова Н.В. пере-
бувала на посадi Головного бухгалтера АТ «БМ БАНК» 6 рокiв 1 мiсяць. 
Замiсть особи, яку звiльнено нiкого не призначено.

У зв'язку iз припиненням банкiвської дiяльностi АТ «БМ БАНК», рiшенням 
Наглядової Ради вiд 08.10.2018 (протокол №19) за угодою сторiн пiсля 
вiдкликання у АТ «БМ БАНК» банкiвської лiцензiї та з дня державної 
реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї товариства правонаступника, звiльнено 
члена Правлiння Якимцову Юлiю Валерiївну. Якимцова Юлiя Валерiївна 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано), начальник Управлiння 
фiнансового монiторингу i комплаєнс-контролю, член Правлiння АТ «БМ 
БАНК» не володiє акцiями товариства та немає судимостей за корисливi та 
посадовi злочини. Якимцова Ю.В. перебувала на посадi члена Правлiння 
АТ «БМ БАНК» 2 роки 7 мiсяцiв. Замiсть особи, яку звiльнено нiкого не при-
значено.

У зв'язку iз припиненням банкiвської дiяльностi АТ «БМ БАНК», рiшенням 
Наглядової Ради вiд 08.10.2018 (протокол №19) за угодою сторiн пiсля 
вiдкликання у АТ «БМ БАНК» банкiвської лiцензiї та з дня державної 
реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї товариства правонаступника, звiльнено 
в.о.Голови Правлiння - заступника Голови Правлiння, члена Правлiння 
Кузьмiнову Оксану Олександрiвну. Кузьмiнова Оксана Олександрiвна (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано), в.о. Голови Правлiння - за-
ступник Голови Правлiння АТ «БМ БАНК» не володiє акцiями товариства та 
немає судимостей за корисливi та посадовi злочини. Кузьмiнова О.О. пере-
бувала на посадi заступника Голови Правлiння АТ «БМ БАНК» 6 рокiв 10 
мiсяцiв.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Найменування посади Директор виконавчий Доманова О.В. 
09.10.2018

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ БАНК»

1. Загальні відомості. Повне найменування емітента: приватне акціо-
нерне товариство «Сортнасіннєовоч-Львів». Код за ЄДРПОУ 00492302. 
Місцезнаходження: 79058 місто Львів, проспект В.Чорновола 45а, корпус 13. 
Міжміський код, телефон та факс: (032) 252-02-67.

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: (http://sortnasinjeovoch.emitents.net.ua). 
Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів.

2. Текст повідомлення. Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «Сортнасіннєовоч-Львів» (протокол від 05-08.10.2018 року №1) 
прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів, що можуть вчинятися протягом одного року з дня прий-
няття зборами такого рішення. Характер правочинів: вчинення будь-
яких правочинів, але не виключно, щодо відчуження основних засобів 
Товариства, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що буде пред-
метом такого (таких) правочину (правочинів), становите 50 і більше 

відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звіт-
ності емітента цінних паперів. Гранична сукупність вартості правочинів 
не повинна перевищувати 401,6 тис.грн. Вартість активів емітента цін-
них паперів за даними останньої річної фінансової звітності складає 
803,2 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна до вартості ак-
тивів емітента цінних паперів даними останньої фінансової звітності 
становить 50%. Загальна кількість голосуючих акцій 2 932 600 штук. 
Кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у загаль-
них зборах: 2 932 600 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «за» прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину – 2932600, кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«проти» даного рішення – 0.

3. Підпис та посада. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність, згідно з чинним законодавством.

Президент ПрАТ «Сортнасіннєовоч-Львів»  Брезіцький Н.Р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента – 

ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ-ЛЬВІВ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
"КИЇВМЕТАЛ-МЕТ"

2. Код за ЄДРПОУ 39738762
3. Місцезнаходження 02660, м.Київ, проспект Визволителiв, 5
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0445439391 0445438978

5. Електронна поштова 
адреса

office@kyivmetal-met.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Генеральний директор Близнюк Юрiй Михайлович (паспорт: не надано 
згоду на розкриття персональних данних) звiльнено 08.10.2018 р.(дата 

вчинення дiї 08.10.2018). Володiє часткою у статутному капiталi, що 
дорiвнює 40,836122 вiдсотка. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi- 3 роки. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 
(Протокол№6 вiд 08.10.2018 року).

Генеральний директор Швець Олександр Володимирович (паспорт: не 
надано згоду на розкриття персональних данних) призначено з 09.10.2018 р. 
(дата вчинення дiї 08.10.2018р.). Часткою в статутному капiталi товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, на який призначено особу - безстроково. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: ПАТ «Київопорядкомплект», Голова 
правлiння. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол 
№6 вiд 08.10.2018 р.).

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 Близнюк Юрiй Михайлович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
09.10.2018

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“КИїВМЕТАЛ-МЕТ”

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НОІПРОКС»

2. Код за ЄДРПОУ 20781531
3. Місцезнаходження 79031, м.Львiв, вул.Стрийська, 202
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(032) 249-16-24 (032) 249-16-24

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

noiproks.emiti.net

7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента шля-
хом злиття, приєднання, поділу, пере-
творення або банкрутства за рішенням 
вищого органу емітента або суду

II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «НОIПРОКС» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «НОIПРОКС» прийнято акцiонером одноосiбно 
у зв’язку з необхiднiстю економiї коштiв. Результати голосування  
200 голосiв - «за», що складає 100%. Все майно, всi майновi права, 
грошовi кошти, зобов’язання та iншi права та обов’язки ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОIПРОКС» переходять до його право-
наступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«НОIПРОКС». Розмiр статутного капiталу товариства правонаступника 
буде складати: 750,00 грн. Порядок i коефiцiєнт конвертацiї акцiй та iнших 
цiнних паперiв, а також суми можливих грошових виплат акцiонерам: Акцiї 
Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-
правонаступника з коефiцiєнтом конвертацiї 1:1 та розподiляються учас-
нику. Одна акцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«НОIПРОКС» номiнальною вартiстю 3,75 грн. (три гривнi сiмдесят п’ять 
копiйок) дорiвнює розмiру однiєї частки вартiстю 3,75 грн. (три гривнi 
сiмдесят п’ять копiйок) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «НОIПРОКС». Розмiр частки учасника у статутному 
капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«НОIПРОКС» дорiвнює розмiру загальної номiнальної вартостi акцiй, на-
лежних йому у статутному капiталi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «НОIПРОКС» до перетворення. Суми можливих грошових ви-
плат акцiонерам не передбаченi.

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 Томин Володимир Михайлович
Голова комiсiї з припинення (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

11.10.2018
(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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«НОІПРОКС»

2. Код за ЄДРПОУ 20781531
3. Місцезнаходження 79031, м.Львiв, вул.Стрийська, 202
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(032) 249-16-24 (032) 249-16-24

5. Електронна поштова 
адреса

noiprox@ukr.net

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

noiproks.emiti.net

7. Вид особливої інформа-
ції

Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно одноосiбного рiшення акцiонера №8/2018 вiд 09.10.2018р. при-

пинено повноваження Директора товариства Томина Володимира Мико-
лайовича, паспорт серiї КВ № 444782, виданий Франкiвським РВ ЛМУ 
УМВС України в Львiвськiй областi, 05 липня 2000 року. До моменту при-
пинення повноважень Директора перебував на посадi з 28.04.2011 р., 
володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 100%. У посадової особи 
судимостей, в т.ч. непогашених, за корисливi та посадовi злочини немає.

Згiдно одноосiбного рiшення акцiонера №8/2018 вiд 09.10.2018р об-
рано комiсiю з припинення Товариства у такому складi: Томин Володимир 
Миколайович – голова комiсiї з припинення, паспорт серiї КВ № 444782, 
виданий Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України в Львiвськiй областi 05 лип-
ня 2000 року, володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 100%, про-
тягом останнiх п’яти рокiв займав посаду Директора ПрАТ «НОIПРОКС». 
Посадову особу обрано на перiод проведення процедури перетворення 
ПрАТ в ТзОВ. У посадової особи судимостей, в т.ч. непогашених, за 
корисливi та посадовi злочини немає.

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

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

2. Найменування посади Томин Володимир Михайлович
Голова комiсiї з припинення (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
11.10.2018

(дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №195, 11 жовтня 2018 р. 
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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 ТО-
ВАРИСТВО ПО ГАЗОПОС-
ТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIї 
"ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 05395598
3. Місцезнаходження 29000, Хмельницька область, 

м. Хмельницький, просп. Миру, 41
4. Міжміський код, телефон та факс (0382)71-22-20 71-04-62
5. Електронна поштова адреса Olena.Schabelska@kmgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://km.104.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» вiд 10 жовтня 2018 

року (протокол № 10/10-2018) обрано членом Правлiння Товариства, директо-
ром комерцiйним - Надольного Олександра Васильовича. Часткою у статутно-
му капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
Попереднi посади, якiобiймав протягом останнiх п’яти рокiв: керуючий Воло-
чиським вiддiленням ПАТ «Хмельницькгаз»; керуючий Хмельницьким 
вiддiленням, виконуючий обов’язки директора комерцiйного ПАТ «Хмельниць-
кгаз». Посадову особу обрано з 10 жовтня 2018 року, у межах строку, на який 
ранiше було обрано Правлiння, а саме до 30 червня 2019 року включно.

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 Юрченко Михайло Борисович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

10.10.2018
(дата)

Повідомлення про виникненняособливоїінформації (інформації про іпо-
течніцінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КОН-
СТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 
КОКСОХIМIЧНОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ" 

2. Код за ЄДРПОУ 00190302
3. Місцезнаходження 84122, мiсто Слов'янськ, бульвар 

Пушкiна буд. 10
4. Міжміський код, телефон та факс 06262 23691 
5. Електронна поштова адреса kxm@kb-koks.donbass.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.kbkxm-kbk.com

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

II. Текст повідомлення
Гершун Ганна Григорівна (згоди фiзичної особи на оприлюднення пас-

портних даних не надано), з 08 жовтня 2018 року призначна на посаду го-
ловного бухгалтера. Рiшення про призначення на посаду головного бух-
галтера прийнято наказом голови правлiння № 103-К вiд 08.10.2018р. 

Володiє часткою у статутному капiталiемiтента 0%. Розмiр пакету акцiй 
емiтента, якi належать цiйособi: 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який призначно особу: безстроково.

Протягом останніхпя`ти рокiв перебувала на посадi бухгалтера 
ТОВ  «РУССОЛЬ-Україна» (м. Слов’янськ, Україна), провiдного бухгалтера 
ПАТ «КБ Коксохiммаш» (м. Слов’янськ, Україна)

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 

2. Найменування посади Корнiєнко Оксана Сергiївна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

08.10.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДОМОБУДІВНИК"

2. Код за ЄДРПОУ: 04625524
3. Місцезнаходження: Україна, 77111, Івано-Франківська обл., місто Бур-

штин, ВУЛИЦЯ ЛИПОВА, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (03438) 4-48-68
5. Електронна поштова адреса: domobudivnyk@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://04625524.nethouse.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або

інформація про іпотечні цінні папери,  сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення:

Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИК", які відбулися 08
жовтня 2018 року (Протокол №2 від 08.10.2018 р.), у зв'язку з прийняттям
рішення про перетворення Товариства та необхідністю призначення комі-

сії з припинення, призначено (до завершення процедури перетворення)
Комісію з припинення у складі: 

- призначений 08.10.2018 р. Голова комісії з припинення Хом'як Олег Пет-
рович; фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; не
володіє пакетом акцій в статутному капіталі емітента; інші посади, які обій-
мала ця особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор Това-
риства; посадову особу призначено на невизначений термін - до завер-
шення процедури перетворення; непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.

- призначений 08.10.2018 р. Член комісії з припинення Василащук Ната-
лія Мирославівна; фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних; володіє пакетом акцій в розмірі 18.162422 % статутного капіталу
емітента; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років:
заступник Генерального директора Товариства; посадову особу призначе-
но на невизначений термін - до завершення процедури перетворення; не-
погашеної судимості за корисливі та посадові 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 комісії з припинення О. П. Хом'як  08 жовтня 2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДОМОБУДІВНИК"

2. Код за ЄДРПОУ: 04625524
3. Місцезнаходження: Україна, 77111, Івано-Франківська обл., місто Бур-

штин, ВУЛИЦЯ ЛИПОВА, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (03438) 4-48-68
5. Електронна поштова адреса: domobudivnyk@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://04625524.nethouse.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або

інформація про іпотечні цінні папери,  сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: відомос-
ті про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, пе-
ретворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або
суду

ІІ. Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) ПУБЛІЧНО-

ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИК", які відбулися 08
жовтня 2018 року (Протокол №2 від 08.10.2018 р.), було прийнято рішення
щодо припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМО-
БУДІВНИК" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "ДОМОБУДІВНИК".

Результати голосування: "За" - 164982 голосів (100 % голосів від загаль-
ної кількості голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у голосуванні
та є власниками голосуючих акцій), "Проти" - 0 голосів, "Утримався" - 0 го-
лосів.

Причини прийняття рішення про припинення шляхом перетворення: еко-
номiчна недоцiльнiсть подальшого функцiонування органiзацiйно-правової
форми - акцiонерне товариство.

При перетворенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМО-
БУДІВНИК" всі його майнові і немайнові права, грошові кошти, зобов'язан-
ня та інші права та обов'язки переходять до його правонаступника - Това-
риства з обмеженою відповідальністю "ДОМОБУДІВНИК" відповідно до пе-
редавального акту, що буде складений після спливу строку заявлення ви-
мог кредиторами Товариства. Статутний капітал Товариства з обмеженою
відповідальністю "ДОМОБУДІВНИК" дорівнюватиме розміру статутного ка-

піталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИК",
розмір якого становить 191934.75 (сто дев'яносто одна тисяча дев'ятсот
тридцять чотири гривень 75 копійок) гривень (у випадках, передбачених
законодавством, розмір статутного капіталу може зменшуватися на за-
гальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну). 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОМОБУДІВНИК" здійснює об-
мін акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИК"
на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю
"ДОМОБУДІВНИК", що створюється внаслідок перетворення. Акції ПУБ-
ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИК" конвертують-
ся у частки Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОМОБУДІВНИК",
що створюється шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИК", та розподіляються серед його учасників.
Кожен з акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМО-
БУДІВНИК" має право отримати частку у статутному капіталі Товариства з
обмеженою відповідальністю "ДОМОБУДІВНИК", що створюється шляхом
перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУ-
ДІВНИК". Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю "ДО-
МОБУДІВНИК" відбувається із збереженням співвідношення кількості ак-
цій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИК", що перетворюється. Акції
товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства-пра-
вонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а
саме: 1 акція номінальною вартістю 0,75 грн. дорівнює вартості частки в
0,75 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному ка-
піталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОМОБУДІВНИК" дорів-
нюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в
статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМО-
БУДІВНИК" на дату складання переліку акціонерів, які мають право на
участь в загальних зборах, на яких буде затверджено передавальний акт.
Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які зверну-
лися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належ-
них їм акцій.

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

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

2. Голова комісії з припинення О. П. Хом'як
08 жовтня 2018 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДОМОБУДІВНИК"

2. Код за ЄДРПОУ: 04625524
3. Місцезнаходження: Україна, 77111, Івано-Франківська обл., місто Бур-

штин, ВУЛИЦЯ ЛИПОВА, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (03438) 4-48-68
5. Електронна поштова адреса: domobudivnyk@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://04625524.nethouse.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або

інформація про іпотечні цінні папери,  сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення:

Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИК", які відбулися 08
жовтня 2018 року (Протокол №2 від 08.10.2018 р.), у зв'язку з прийняттям
рішення про перетворення Товариства та необхідністю призначення комі-

сії з припинення, призначено (до завершення процедури перетворення)
Комісію з припинення у складі: 

- призначений 08.10.2018 р. Голова комісії з припинення Хом'як Олег Пет-
рович; фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; не
володіє пакетом акцій в статутному капіталі емітента; інші посади, які обій-
мала ця особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор Това-
риства; посадову особу призначено на невизначений термін - до завер-
шення процедури перетворення; непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.

- призначений 08.10.2018 р. Член комісії з припинення Василащук Ната-
лія Мирославівна; фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних; володіє пакетом акцій в розмірі 18.162422 % статутного капіталу
емітента; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років:
заступник Генерального директора Товариства; посадову особу призначе-
но на невизначений термін - до завершення процедури перетворення; не-
погашеної судимості за корисливі та посадові 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 комісії з припинення О. П. Хом'як  08 жовтня 2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДОМОБУДІВНИК"

2. Код за ЄДРПОУ: 04625524
3. Місцезнаходження: Україна, 77111, Івано-Франківська обл., місто Бур-

штин, ВУЛИЦЯ ЛИПОВА, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (03438) 4-48-68
5. Електронна поштова адреса: domobudivnyk@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://04625524.nethouse.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або

інформація про іпотечні цінні папери,  сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: відомос-
ті про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, пе-
ретворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або
суду

ІІ. Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) ПУБЛІЧНО-

ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИК", які відбулися 08
жовтня 2018 року (Протокол №2 від 08.10.2018 р.), було прийнято рішення
щодо припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМО-
БУДІВНИК" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "ДОМОБУДІВНИК".

Результати голосування: "За" - 164982 голосів (100 % голосів від загаль-
ної кількості голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у голосуванні
та є власниками голосуючих акцій), "Проти" - 0 голосів, "Утримався" - 0 го-
лосів.

Причини прийняття рішення про припинення шляхом перетворення: еко-
номiчна недоцiльнiсть подальшого функцiонування органiзацiйно-правової
форми - акцiонерне товариство.

При перетворенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМО-
БУДІВНИК" всі його майнові і немайнові права, грошові кошти, зобов'язан-
ня та інші права та обов'язки переходять до його правонаступника - Това-
риства з обмеженою відповідальністю "ДОМОБУДІВНИК" відповідно до пе-
редавального акту, що буде складений після спливу строку заявлення ви-
мог кредиторами Товариства. Статутний капітал Товариства з обмеженою
відповідальністю "ДОМОБУДІВНИК" дорівнюватиме розміру статутного ка-

піталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИК",
розмір якого становить 191934.75 (сто дев'яносто одна тисяча дев'ятсот
тридцять чотири гривень 75 копійок) гривень (у випадках, передбачених
законодавством, розмір статутного капіталу може зменшуватися на за-
гальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну). 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОМОБУДІВНИК" здійснює об-
мін акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИК"
на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю
"ДОМОБУДІВНИК", що створюється внаслідок перетворення. Акції ПУБ-
ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИК" конвертують-
ся у частки Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОМОБУДІВНИК",
що створюється шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИК", та розподіляються серед його учасників.
Кожен з акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМО-
БУДІВНИК" має право отримати частку у статутному капіталі Товариства з
обмеженою відповідальністю "ДОМОБУДІВНИК", що створюється шляхом
перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУ-
ДІВНИК". Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю "ДО-
МОБУДІВНИК" відбувається із збереженням співвідношення кількості ак-
цій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИК", що перетворюється. Акції
товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства-пра-
вонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а
саме: 1 акція номінальною вартістю 0,75 грн. дорівнює вартості частки в
0,75 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному ка-
піталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОМОБУДІВНИК" дорів-
нюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в
статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМО-
БУДІВНИК" на дату складання переліку акціонерів, які мають право на
участь в загальних зборах, на яких буде затверджено передавальний акт.
Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які зверну-
лися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належ-
них їм акцій.

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

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

2. Голова комісії з припинення О. П. Хом'як
08 жовтня 2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ" 

ідентифікаційний код 19157046, місцезнаходження (юридична адреса)
якого 49030, м.Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 46, далі Товарис-
тво, повідомляє   що позачергові  загальні збори акціонерів  відбудуться
20  листопада  2018 року о 12.00 год. за адресою: м.Дніпро, вул.Ярос-
лава Мудрого, буд. 53,  2-й поверх

1. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в позачергових за-
гальних  зборах  буде проводиться у день та за містом проведення зборів:
м.Дніпро,  вул. Ярослава Мудрого, буд.53, 2-й поверх. Початок реєстрації -
11-30, закінчення реєстрації - 11-50.

Для участі в  зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимога-
ми чинного законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою у встановленому Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товарис-
тва може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань поряд-
ку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого)
рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням що-
до голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування,
представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах
акціонерів на свій розсуд.                 

2. Складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачерго-
вих загальних зборах здійснюється станом на 24 годину 14  листопада
2018р. (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів)
у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему Укра-
їни.

3. Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів та

припинення її повноважень.
2. Обрання  голови та секретаря позачергових загальних зборів.
3. Затвердження порядку голосування, регламенту роботи позачергових

загальних зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосуван-
ня.

4. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання особи,
якій надаються повноваження щодо підписання Статуту та здійснення його
державної реєстрації.

5. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та прийняття їх  в

новій редакції.
4. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для

прийняття рішень питань порядку денного за  адресою: м.Дніпро, проспект
Д.Яворницького, 46, 1-й поверх, кабінет директора, після надання письмо-
вого запиту до Виконавчого органу Товариства. 

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми з проведення зборів -  директор Товариства Луніна К.І.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних
зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих ак-
ціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до
зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку
з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за
10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до скла-
ду органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення за-
гальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку
зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та
порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.   Пропозиції
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів
товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше
ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити від-
повідні проекти рішень з цих питань.  Пропозиція до проекту порядку ден-
ного загальних зборів  товариства подається в письмовій формі із зазна-
ченням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, ти-
пу 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 товарис-
тва.  Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню
до проекту порядку денного загальних зборів.    

5.  Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо питань включених до проекту порядку денного поза-
чергових  загальних зборів: vidrod.com.ua

Довідки за телефоном: (056) 370-32-13
6. Перелік осіб, яким надсилається повідомлення про проведення за-

гальних зборів складено на 05.10.2018р
Загальна кількість акцій - 2237  шт.
Кількість голосуючих акцій - 1682  шт.

Виконавчий орган ПрАТ "Відродження-ЛКІ"

Повідомлення кредиторам про припинення ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВ-
НИК" шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обме-
женою відповідальністю "ДОМОБУДІВНИК"

Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ДОМОБУДІВНИК" (надалі за текстом - Товариство) (код ЄДРПОУ
04625524, місцезнаходження: Україна, 77111, Івано-Франківська обл., міс-
то Бурштин, ВУЛИЦЯ ЛИПОВА, будинок 1) (Протокол загальних зборів ак-
ціонерів Товариства від 08.10.2018 р. №2) було прийнято рішення припи-
нити діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУ-
ДІВНИК" шляхом його реорганізації (перетворення) у Товариство з обме-
женою відповідальністю "ДОМОБУДІВНИК", яке відповідно до Цивільного
кодексу України з моменту державної реєстрації виступатиме повним пра-
вонаступником майна, прав та зобов'язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИК" (результати голосування: "За" - 164982
голосів (100 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів,
які мають право приймати участь у голосуванні), "Проти" - 0 голосів, "Утри-
мався" - 0 голосів) та призначено Комісію з припинення Товариства у зв'яз-
ку з його реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою
відповідальністю "ДОМОБУДІВНИК" у наступному  складі: Хом'як Олег
Петрович - Голова Комісії,  член Комісії - Василащук Наталія Мирославів-
на.

На виконання вимог ст. 82 Закону України "Про акціонерні товариства" та
ст. 105 Цивільного кодексу України, Товариство, в особі Комісії з припинен-

ня, повідомляє, що заяви кредиторів будуть прийматися протягом 2-х міся-
ців з моменту публікації повідомлення про прийняття рішення про припи-
нення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИК"
шляхом перетворення у встановленому порядку за місцезнаходженням
Комісії з припинення на ім'я Голови комісії з припинення. Вимоги кредито-
рів задовольняються у порядку, визначеному діючим законодавством Ук-
раїни, у тому числі ст. 112 Цивільного кодексу України.

Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України "Про акціонерні товариства"
кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого при-
пиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи
поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припи-
нення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення
на вибір товариства однієї з таких дій: 

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів зас-
тави чи поруки; 

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором
та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між то-
вариством та кредитором. 

У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до товариства з
письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчи-
нення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Місцезнаходження Комісії з припинення Товариства: Україна, 77111, Іва-
но-Франківська обл., місто Бурштин, ВУЛИЦЯ ЛИПОВА, будинок 1.

Телефон для довідок: (03438) 44868                                        

Голова комісії з припинення Хом'як О. П.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХ-

НІЧНИЙ ЦЕНТР "КОНТАКТ" 
повідомляє,  що в тексті повідомлення про проведення загальних збо-

рів Товариства, яке було опубліковано у Бюлетені "Відомості Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №187  від  01 жовтня
2018 року  допущено помилку у  даті складення переліку акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах: замість "11.10.2018р" слід чи-
тати "10.10.2018 року". 

Далі- за текстом Повідомлення.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №195, 11 жовтня 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДОМОБУДІВНИК"

2. Код за ЄДРПОУ: 04625524
3. Місцезнаходження: Україна, 77111, Івано-Франківська обл., місто Бур-

штин, ВУЛИЦЯ ЛИПОВА, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (03438) 4-48-68
5. Електронна поштова адреса: domobudivnyk@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://04625524.nethouse.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або

інформація про іпотечні цінні папери,  сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення:

Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИК", які відбулися 08
жовтня 2018 року (Протокол №2 від 08.10.2018 р.), у зв'язку з прийняттям
рішення про перетворення Товариства та необхідністю призначення комі-

сії з припинення, призначено (до завершення процедури перетворення)
Комісію з припинення у складі: 

- призначений 08.10.2018 р. Голова комісії з припинення Хом'як Олег Пет-
рович; фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; не
володіє пакетом акцій в статутному капіталі емітента; інші посади, які обій-
мала ця особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор Това-
риства; посадову особу призначено на невизначений термін - до завер-
шення процедури перетворення; непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.

- призначений 08.10.2018 р. Член комісії з припинення Василащук Ната-
лія Мирославівна; фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних; володіє пакетом акцій в розмірі 18.162422 % статутного капіталу
емітента; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років:
заступник Генерального директора Товариства; посадову особу призначе-
но на невизначений термін - до завершення процедури перетворення; не-
погашеної судимості за корисливі та посадові 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 комісії з припинення О. П. Хом'як  08 жовтня 2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДОМОБУДІВНИК"

2. Код за ЄДРПОУ: 04625524
3. Місцезнаходження: Україна, 77111, Івано-Франківська обл., місто Бур-

штин, ВУЛИЦЯ ЛИПОВА, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (03438) 4-48-68
5. Електронна поштова адреса: domobudivnyk@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://04625524.nethouse.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або

інформація про іпотечні цінні папери,  сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: відомос-
ті про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, пе-
ретворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або
суду

ІІ. Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) ПУБЛІЧНО-

ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИК", які відбулися 08
жовтня 2018 року (Протокол №2 від 08.10.2018 р.), було прийнято рішення
щодо припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМО-
БУДІВНИК" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "ДОМОБУДІВНИК".

Результати голосування: "За" - 164982 голосів (100 % голосів від загаль-
ної кількості голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у голосуванні
та є власниками голосуючих акцій), "Проти" - 0 голосів, "Утримався" - 0 го-
лосів.

Причини прийняття рішення про припинення шляхом перетворення: еко-
номiчна недоцiльнiсть подальшого функцiонування органiзацiйно-правової
форми - акцiонерне товариство.

При перетворенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМО-
БУДІВНИК" всі його майнові і немайнові права, грошові кошти, зобов'язан-
ня та інші права та обов'язки переходять до його правонаступника - Това-
риства з обмеженою відповідальністю "ДОМОБУДІВНИК" відповідно до пе-
редавального акту, що буде складений після спливу строку заявлення ви-
мог кредиторами Товариства. Статутний капітал Товариства з обмеженою
відповідальністю "ДОМОБУДІВНИК" дорівнюватиме розміру статутного ка-

піталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИК",
розмір якого становить 191934.75 (сто дев'яносто одна тисяча дев'ятсот
тридцять чотири гривень 75 копійок) гривень (у випадках, передбачених
законодавством, розмір статутного капіталу може зменшуватися на за-
гальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну). 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОМОБУДІВНИК" здійснює об-
мін акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИК"
на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю
"ДОМОБУДІВНИК", що створюється внаслідок перетворення. Акції ПУБ-
ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИК" конвертують-
ся у частки Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОМОБУДІВНИК",
що створюється шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИК", та розподіляються серед його учасників.
Кожен з акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМО-
БУДІВНИК" має право отримати частку у статутному капіталі Товариства з
обмеженою відповідальністю "ДОМОБУДІВНИК", що створюється шляхом
перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУ-
ДІВНИК". Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю "ДО-
МОБУДІВНИК" відбувається із збереженням співвідношення кількості ак-
цій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМОБУДІВНИК", що перетворюється. Акції
товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства-пра-
вонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а
саме: 1 акція номінальною вартістю 0,75 грн. дорівнює вартості частки в
0,75 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному ка-
піталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОМОБУДІВНИК" дорів-
нюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в
статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМО-
БУДІВНИК" на дату складання переліку акціонерів, які мають право на
участь в загальних зборах, на яких буде затверджено передавальний акт.
Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які зверну-
лися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належ-
них їм акцій.

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

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

2. Голова комісії з припинення О. П. Хом'як
08 жовтня 2018 р.

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
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Національної ко мі сії 
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Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
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Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.
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Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18195
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
10.10.2018 р. 
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