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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

24.04.2018  м. Київ  № 247

Про внесення змін до дея-
ких нормативно-правових 
актів Національної комісії з 
цінних паперів та фондо-
вого ринку (щодо складу та 
структури активів)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
11 червня 2018 року за № 704/32156

Відповідно до пункту 30 частини другої статті 7 та пунк-
ту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулюван-
ня ринку цінних паперів в Україні», статті 48 Закону Украї
ни «Про інститути спільного інвестування», статей 47, 49 
Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечен-
ня», Закону України від 16 листопада 2017 року 
№ 2210 VІII «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залу-
чення інвестицій емітентами цінних паперів»

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Внести до розділу ІІІ Положення про склад та струк-

туру активів інституту спільного інвестування, затвер-

дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 10 вересня 2013 року № 1753, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 жовт
ня 2013 року за № 1689/24221 (із змінами), такі зміни:

1) у підпункті 3 пункту 2 цифри «80» замінити цифра-
ми «70»;

2) в абзаці десятому пункту 3 цифри «20» замінити 
цифрами «30».

2. Внести до Положення про вимоги до осіб, що здій-
снюють професійну діяльність з управління активами ін-
ституційних інвесторів (діяльність з управління актива-
ми), щодо складу та структури активів недержавних 
пенсійних фондів, якими вони управляють, затверджено-
го рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 26 квітня 2012 року № 582, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 17 травня 
2012 року за № 787/21100 (із змінами), такі зміни:

1) у розділі ІІ:
абзац третій пункту 2.2 викласти в такій редакції:
«акцій українських емітентів;»;
абзац третій пункту 2.3 після слів «цінні папери» 

допов нити словами «(крім акцій)»;
2) пункт 3.1 розділу ІІІ після абзацу сьомого доповнити 

новим абзацом восьмим такого змісту: 
«придбавати або додатково інвестувати в акції україн-

ських емітентів, що не допущені до торгів на фондовій 
біржі, більш як 10 відсотків загальної вартості пенсійних 
активів;».

У зв’язку з цим абзаци восьмий – чотирнадцятий вва-
жати відповідно абзацами дев’ятим – п’ятнадцятим;

3) у пункті 4.2 розділу ІV:

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 247 від 24.04.2018 р. 
Рішення Комісії № 314 від 15.05.2018 р.
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абзац перший викласти в такій редакції:
«4.2. Купівляпродаж акцій (з урахуванням вимог пунк-

ту 3.1 розділу ІІІ цього Положення), облігацій українських 
емітентів Особою провадиться виключно на фондовій 
біржі з дотриманням вимог Закону України «Про недер-
жавне пенсійне забезпечення»»;

доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом 
шостим такого змісту:

«купівлі акцій українських емітентів, що не допущені 
до торгів на фондовій біржі, за обсягом не більше 10 від-
сотків загальної вартості пенсійних активів;».

У зв’язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати відпо-
відно абзацами сьомим, восьмим.

3. Департаменту методології регулювання професій-
них учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забез-
печити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Мі-
ністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

15.05.2018  м. Київ  № 314

Про затвердження порядку 
зміни виду інституту спіль-
ного інвестування

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
11  червня 2018 року за № 697/32149

Відповідно до пункту 30 частини другої статті 7 та 
пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України 
«Про інститути спільного інвестування» та пункту 12 роз-
ділу IІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону Украї
ни від 16 листопада 2017 року № 2210VIII «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емі-
тентами цінних паперів» 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити такий порядок зміни виду інституту 

спільного інвестування:

1) прийняття рішення про зміну виду інституту спіль-
ного інвестування.

Зміна виду інституту спільного інвестування на спеці-
алізований може здійснюватись виключно щодо інститу-
тів спільного інвестування диверсифікованого виду.

Зміна типу інституту спільного інвестування забороня-
ється.

Зміна виду інституту спільного інвестування може 
здійснюватись виключно щодо інститутів спільного інвес-
тування, яким було зареєстровано регламент інституту 
спільного інвестування, та якщо інформацію про такий 
інститут спільного інвестування внесено до Єдиного дер-
жавного реєстру інститутів спільного інвестування.

Рішення про зміну виду пайового фонду приймається 
уповноваженим органом компанії з управління активами, 
що здійснює управління його активами.

Рішення про зміну виду корпоративного фонду прий
мається загальними зборами учасників/одноосібним 
учасником такого інституту спільного інвестування.

Рішення про зміну виду інституту спільного інвесту-
вання оформлюється протоколом уповноваженого орга-
ну/рішенням (наказом тощо) одноосібного учасника та-
кого інституту спільного інвестування, що прийняв таке 
рішення відповідно до вимог законодавства України;

2) затвердження змін до проспекту емісії цінних папе-
рів, регламенту інституту спільного інвестування.

Затвердження змін до проспекту емісії цінних паперів, 
регламенту інституту спільного інвестування, пов'язаних 
із зміною виду інституту спільного інвестування, для кор-
поративного фонду здійснюється наглядовою радою/од-
ноосібним учасником такого фонду, для пайового фон-
ду  уповноваженим органом компанії з управління 
активами, яка здійснює управління активами такого па-
йового фонду;

3) подання до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (далі  Комісія) документів для реєстра-
ції змін до регламенту, проспекту емісії цінних паперів 
інституту спільного інвестування, пов'язаних із зміною 
виду інституту спільного інвестування.

Документи для реєстрації змін до регламенту, прос
пекту емісії цінних паперів інституту спільного інвесту-
вання, пов'язаних із зміною виду такого корпоративного 
або пайового фонду, подаються до Комісії в порядку та 
строки, визначені нормативноправовими актами Комісії, 
які визначають порядок реєстрації змін до проспекту емі-
сії цінних паперів та регламенту інститутів спільного ін-
вестування.

Подання до Комісії документів для реєстрації зміни 
виду інституту спільного інвестування здійснюється не 
пізніш як за 30 робочих днів до 

31 грудня 2018 року;
4) реєстрація змін до проспекту емісії цінних паперів, 

регламенту інституту спільного інвестування, пов'язаних 
із зміною виду такого інституту спільного інвестування з 
диверсифікованого на спеціалізований, здійснюється за 
рішенням Комісії.

2. Компанія з управління активами зобов’язана при-
вести склад та структуру активів інституту спільного ін-
вестування у відповідність до законодавства України 
протягом 6 місяців з дати реєстрації змін до проспекту 
емісії цінних паперів, регламенту інституту спільного ін-
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вестування, пов'язаних із зміною виду такого інституту 
спільного інвестування з диверсифікованого на спеціалі-
зований.

3. Департаменту методології регулювання професій-
них учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забез-
печити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Мі-
ністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. І. 
Загальні відомості. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АО ГАЛАНТ». Місцезнаходження 04080, м. Київ, 
вул. Чорноморська,1. Код за ЄДРПОУ: 01552492. Міжміський код, теле-
фон та факс: (044)4637438 . Електронна поштова адреса: info@
aogalant.kiev.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: http://aogalant.kiev.ua/
doc/. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-
дання згоди на вчинення значних правочинів. II. Текст повідомлення. 
Наглядовою радою прийняте рішення від 26.06.2018 року (Протокол 
№ 16) про надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет пра-

вочину: надання нежитлових приміщень в оренду. Ринкова вартість пос
луг, що є предметом правочину: 1126,25 тис. грн. Вартість активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності: 7865,9 тис. грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках): 14,32 %. Додаткові критерії для відне-
сення правочину до значного правочину статутом не передбачені. 
ІІІ.  Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Генеральний директор Шаперенков В.О. 
26.06.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АО ГАЛАНТ»

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 "АПК-IНВЕСТ"
2. Код за ЄДРПОУ 34626750
3. Місцезнаходження 85325 Донецька область, Покров-

ський район, с.Рiвне вул. Шопена, 1а
4. Міжміський код, телефон та факс 056 7362165 056 7362165
5. Електронна поштова адреса ponomarenko@apkinvest.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.apkinvest.com.ua

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

II. Текст повідомлення
23 квiтня 2018 року Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТ-

НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПКIНВЕСТ» (далi також 
ПрАТ «АПКIНВЕСТ»/Товариство) було прийнято рiшення про виплату 
дивiдендiв акцiонерам за 2017 рiк.

25.06.2018 року Наглядовою радою Товариства встановлено (визначе-
но) дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 

а також порядок i строк їх виплати, а саме:
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 

12.07.2018 року;
Строк виплати дивiдендiв: з 16.07.2018 року по 22.10.2018 року включно;
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загаль-

них зборiв (грн): 132,40 грн. на одну просту iменну акцiю Товариства, у 
загальнiй сумi 145 854 620,40 грн. (сто сорок п’ять мiльйонiв вiсiмсот 
п’ятдесят чотири тисячi шiстсот двадцять грн., 40 коп.);

Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам шляхом перека-
зу на їх банкiвськi рахунки, наданi на письмову вимогу Виконавчого органу 
Товариства;

Порядок виплати дивiдендiв: кiлькома частками пропорцiйно всiм осо-
бам, що мають право на отримання дивiдендiв у наступнi дати: з 
16.07.2018 року по 31.07.2018 року; з 01.08.2018 року по 31.08.2018 року; з 
01.09.2018 року по 30.09.2018 року; з 01.10.2018 року по 22.10.2018 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 Распопов Роман Сергiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.06.26
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АПК-IНВЕСТ”

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЕЛАКС"
2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

22648813

3. Місцезнаходження емітента 61070 м. Харкiв вул. Академiка 
Проскури, 1, корп. 12

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(057) 7680876 (057) 7601684

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

elaks@ft.net.ua

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

http://elaks.in.ua/

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну власникiв акцiй яким 
належить 10 і більше відсотків простих 
акцій акціонерного товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛАКС» (код ЄДРПОУ 
22648813) повідомляє, що на підставі реєстру власників іменних цінних па-

перів, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» на облікову дату 
21.06.2018 р. та отриманого від депозитарію 22.06.2018 р., стала відома ін-
формація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків го-
лосуючих акцій, а саме: власник акцій  фізична особа, що володів пакетом 
акцій в розмірі 113 шт. що дорівнює 14,1250 % в загальній кількості акцій То-
вариства та 14,1250 % до загальної кількості голосуючих акцій Товариства 
збільшив за рахунок придбання свій пакет акцій, в результаті чого, пакет ак-
цій складає 243 шт. що дорівнює 30,3750 % в загальній кількості акцій Това-
риства та 30,3750 % до загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛАКС» (код ЄДРПОУ 
22648813) повідомляє, що на підставі реєстру власників іменних цінних па-
перів, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» на облікову 
дату 21.06.2018 р. та отриманого від депозитарію 22.06.2018 р., стала відо-
ма інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсо-
тків голосуючих акцій, а саме: власник акцій  фізична особа, що володів 
пакетом акцій в розмірі 130 шт. що дорівнює 16,2500 % в загальній кількос-
ті акцій Товариства та 16,2500 % до загальної кількості голосуючих акцій 
Товариства зменшив за рахунок продажу свій пакет акцій, в результаті чого, 
пакет акцій складає 0 шт. що дорівнює 0,00 % в загальній кількості акцій 
Товариства та 0,00 % до загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Генеральний директор ____________ Кольчiк Iрина Йосипiвна
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ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА 

Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦIЙ № 1»
Організаційноправова форма акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 04012276
Адреса місцезнаходження 01013, м. Київ, вул.Будiндустрiї, 5
Телефон емітента 044 2853511 
Електронна поштова адреса емітента info@zzbk1.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 
http://04012276.smida.gov.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента
22.06.2018 р. загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1» (надалі – 
Товариство) були прийняті наступні рішення про зміну складу поса-
дових осіб:
ПРИПИНЕННО ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ:
– Голова Наглядової ради Іванченко Василь Леонідович (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних), який володіє 24,905988% статутно-
го капіталу Товариства, перебував на посаді 1 рік. Повноваження особи 
припиненно в зв'язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа 
емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.
– член Наглядової ради Алексеєва Оксана Анатоліївна (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.), акції Товариства особі не нале-
жать, перебувала на посаді 1 рік. Повноваження особи припиненно в 
зв'язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа емітента су-
димості за корисливі чи посадові злочини не має.
– член Наглядової ради Товариства Качараба Володимир Петрович (осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних.), акції Товариства осо-
бі не належать, перебував на посаді 1 рік. Повноваження особи припинен-
но в зв'язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа емітента 
судимості за корисливі чи посадові злочини не має. 
– член Наглядової ради Товариства Красуля Наталія Миколаївна (особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних.), акції Товариства особі 
не належать, перебувала на посаді 1 рік. Повноваження особи припинен-
но в зв'язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа емітента 
судимості за корисливі чи посадові злочини не має. 
– член Наглядової ради Товариства Беримець Валерій Миколайович (осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних.), який володіє 
0,000016% статутного капіталу Товариства, перебував на посаді 1 рік. 
Пов новаження особи припиненно в зв'язку з закінченням терміну повно-
важень. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові зло-
чини не має. 
– член Наглядової ради Товариства Поліщук Валерій Володимирович 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.), який володіє 
0,000033% статутного капіталу Товариства, перебував на посаді 1 рік. По-
вноваження особи припиненно в зв'язку з закінченням терміну повнова-
жень. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові зло-
чини не має. 
– член Наглядової ради Товариства Коріненко Тетяна Сергіївна (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.), акції Товариства особі не 
належать, перебувала на посаді 1 рік. Повноваження особи припиненно в 
зв'язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа емітента су-
димості за корисливі чи посадові злочини не має.
ОБРАНІ ПОСАДОВІ ОСОБИ:

– член Наглядової ради Іванченко Василь Леонідович (особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних), який володіє 24,905988% статутного капіталу 
Товариства, обрано строком на три роки. Особу обрано в зв'язку з припинен-
ням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа емі-
тента судимості за корисливі чи посадові злочини не має. Посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: Голова наглядової ради Товариства. Осо-
ба обирається до Наглядової ради як акціонер. На засіданні Наглядової ради, 
що відбулось 22.06.2018  р. особу було обрано Головою Наглядової ради.
– член Наглядової ради Алексеєва Оксана Анатоліївна (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних), акції Товариства особі не належать, 
обрано строком на три роки. Особу обрано в зв'язку з припиненням повно-
важень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа емітента 
судимості за корисливі чи посадові злочини не має. Посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: член наглядової ради Товариства. 
Особа обирається до Наглядової ради як представник акціонера Алексеє-
ва С.О., якому належить 8,953394 % статутного капіталу. 
– член Наглядової ради Качараба Володимир Петрович (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних), акції Товариства особі не належать, 
обрано строком на три роки. Особу обрано в зв'язку з припиненням повно-
важень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа емітента 
судимості за корисливі чи посадові злочини не має. Посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: член наглядової ради Товариства. 
Особа обирається до Наглядової ради як представник акціонера Іванчен-
ко В.Л., якому належить 24,905988% статутного капіталу.
– член Наглядової ради Красуля Наталія Миколаївна (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних), акції Товариства особі не належать, 
обрано строком на три роки. Особу обрано в зв'язку з припиненням повно-
важень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа емітента 
судимості за корисливі чи посадові злочини не має. Посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: член наглядової ради Товариства. 
Особа обирається до Наглядової ради як представник акціонера Іванчен-
ко В.Л., якому належить 24,905988% статутного капіталу.
– член Наглядової ради Беримець Валерій Миколайович (особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних), який володіє 0,000016% статут-
ного капіталу Товариства, обрано строком на три роки. Особу обрано в 
зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові зло-
чини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
член наглядової ради Товариства. Особа обирається до Наглядової ради 
як представник акціонера ТОВ «ФК «СТОЛИЦЯ», якому належить 
15,332186% статутного капіталу.
– член Наглядової ради Поліщук Валерій Володимирович (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних), який володіє 0,000033% статутного 
капіталу Товариства, обрано строком на три роки. Особу обрано в зв'язку з 
припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посадо-
ва особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має. По-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член наглядової 
ради Товариства. Особа обирається до Наглядової ради як акціонер.
– член Наглядової ради Чернишева Тетяна Сергіївна (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних), акції Товариства особі не належать, 
обрано строком на три роки. Особу обрано в зв'язку з припиненням повно-
важень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа емітента 
судимості за корисливі чи посадові злочини не має. Посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: член наглядової ради Товариства. 
Особа обирається до Наглядової ради як представник акціонера Іванчен-
ко В.Л., якому належить 24,905988% статутного капіталу. 
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказа-
на в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно зако-
нодавства: Голова правління Алексеєв Сергій Олександрович.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО 
ЕМІТЕНТА 

Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1»
Організаційноправова форма акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 04012276
Адреса місцезнаходження 01013, м. Київ, вул.Будiндустрiї, 5
Телефон емітента 044 2853511 
Електронна поштова адреса 
емітента

info@zzbk1.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 
http://04012276.smida.gov.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 
виплату дивідендів.

22.06.2018р. загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1» (на-
далі – Товариство) було прийнято рішення про виплату дивіден-
дів. Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рі-
шення про виплату дивідендів: 22.06.2018 р. Дата складення переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів: 10.07.2018 р. Розмір 
дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних 
зборів: 1 800 000,00 грн. Строк виплати дивідендів: з 01.08.2018 р. по 
15.12.2018р., але в любому випадку до повного виконання зобов’язань 
перед акціонерами. Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціо-
нерам. Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в 
повному обсязі. 
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но законодавства: Голова правління Алексеєв Сергій Олександрович.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1»
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Повідомлення про збільшення розміру статутного капіталу 

ПрАТ «ДЕЗ «КЗТВ» (код за ЄДРПОУ 24583118),  
про порядок реалізації акціонерами переважного права на 

придбання розміщуваних Товариством акцій.
Найменування та місцезнаходження товариства, номер телефону, 

факсу, електронна пошта: Приватне акціонерне товариство «Дослідно
експериментальний завод «Каскад», місцезнаходження: 02099, м. Київ, 
вул. Бориспільська, 9, тел./факс: /044/ 3377478, kaskad_pat@ukr.net

Розмір статутного капіталу, грн.: 1 066 093,00 (один мільйон шістде-
сят шість тисяч дев’яносто три гривні 00 копійок) грн.

Дата протоколу загальних зборів акціонерів товариства, на яких 
прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та про при-
ватне розміщення акцій: Протокол річних загальних зборів Приватного 
акціонерного товариства «Дослідноекспериментальний завод «Каскад» 
№ 4 від 27  квітня 2018 року.

Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення, їх тип, 
номінальна вартість: 14 535 628 (чотирнадцять мільйонів п’ятсот трид-
цять п’ять тисяч шістсот двадцять вісім) штук

Загальна номінальна вартість акцій, що пропонується до розмі-
щення: 3 633 907,00 (три мільйони шістсот тридцять три тисячі дев’ятсот 
сім гривень 00 копійок) грн.

Форма існування акцій: бездокументарна
Строк і порядок реалізації акціонерами свого переважного права на 

придбання акцій, що пропонуються до розміщення, порядок та форма їх 
оплати.: Переважне право на придбання акцій, відповідно до яких прийнято 
рішення про розміщення, реалізують особи, що є акціонерами на дату прий
няття рішення (27.04.2018 р.) про збільшення статутного капіталу шляхом при-
ватного розміщення акцій. Акціонер, який має намір реалізувати своє переваж-
не право, в строк з 06.08.2018 р. по 27.08.2018 р. включно (з понеділка по 
п’ятницю з 9:00 до 17:00 години), подає Товариству письмову заяву про при-
дбання відповідної кількості акцій. Заява приймається Товариством не пізніше 
дня, що передує дню початку першого етапу укладання договорів з першими 
власниками, а саме до 17:00 години 27.08.2018 р. включно. У заяві акціонера 
повинно бути зазначено його П.І.Б. (найменування), місце реєстрації (місцезна-
ходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. У випадку, коли 
кількість акцій, що пропорційна частці акціонера в статутному капіталі Товари-
ства, на дату прийняття рішення (27.04.2018 р.) про збільшення статутного 
капіталу шляхом приватного розміщення акцій, не дорівнює цілому числу, кіль-
кість акцій округлюється до цілого числа в меншу сторону, якщо дрібна частка 
менша за 0,5, або в більшу сторону, якщо дрібна частка дорівнює чи переви-
щує 0,5. Адреса подання заяв: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корп. 61, 
кім. 10. В строк з 06.08.2018 р. по 27.08.2018 р. включно, акціонер, на підставі 
поданої Товариству письмової заяви про придбання відповідної кількості акцій 
перераховують кошти в сумі, за ціною розміщення, яка дорівнює номінальній 
вартості акцій, що становить 0,25  (нуль гривень 25 копійок) грн. за одну акцію, 
яка затверджена Наглядовою радою Товариства (Протокол від 27.04.2018 р.), 
що ними придбаваються, у національній валюті України – гривні через касу 
Товариства. Перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, 
що передує дню початку першого етапу укладання договорів з першими влас-
никами, а саме до 17:00 години 27.08.2018 р. включно.

Термін прийняття письмових підтверджень про відмову від реа-
лізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що 
пропонуються до розміщення: Подання письмових підтверджень про 
відмову від використання свого переважного права на придбання акцій 
умовами приватного розміщення не передбачено.

дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення 
договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення 
акцій:  строк проведення першого етапу укладення договорів з першими 
власниками  з 28.08.2018 р. по 17.09.2018 р. включно;  строк проведення 
другого етапу укладення договорів з першими власниками  з 18.09.2018  р. 
по 21.09.2018 р. включно.

порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому 
етапі укладання договорів з першими власниками), щодо яких акціо-
нером під час реалізації переважного права була подана заява про 
придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов 
розміщення акцій: На першому етапі укладення договорів з першими 
власниками (з 28.08.2018 р. по 17.09.2018 р. включно) з акціонером укла-
дається договір купівліпродажу акцій, щодо яких акціонером під час реа-
лізації переважного права подана заява про придбання акцій та перерахо-
вані грошові кошти відповідно до умов розміщення акцій.

Перелік уповноважених осіб (прізвище, ім’я, по батькові та посада), 
із зазначенням наданих їм повноважень: Уповноваженою особою є Ди-
ректор ПрАТ «ДЕЗ «Каскад» Тишкевич Андрій Олександрович, якому нада-
ються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціоне-
рами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято 
рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення до-
говорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; про-
водити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реа-
лізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

ПрАТ «ДЕЗ «Каскад»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА»

Інформація  
в повідомленні про проведення загальних зборів

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії)

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства
Приватне акціонерне товариство «Могунція-Україна», код 

ЄДРПОУ 21667547, 07455, Київська обл. Броварський р-н., 
с.  Княжичі, вул. Марії Лагунової, 1-Б (044) 277-29-30

1 1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або 
залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів

27.07.2018 р. об 11-00 год. , 07455, Київська обл. Бровар-
ський р-н., с. Княжичі,вул. Марії Лагунової, 1-Б, конференц-
зал. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах

Початок реєстрації 10-00 год, закінчення реєстрації 10-50 год 
27.07.2018 р. 

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах

26.06.2018 р. 
4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1)Підведення результатів фінансово-економічної діяльності 

Товариства за 1 півріччя2018 року;
2) Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
3) Затвердження штатного розпису Товариства на 2018 рік.
4) Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими 

вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів:документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку 
денного, будуть надіслані акціонерам Товариства електронною по-
штою /факсом за їх запитом. Також під час підготовки до Зборів То-
вариства усі акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріа-
лами у робочі дні з понеділка по п’ятницю у робочий час з 09:00 до 
18:00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 07455, Київ-
ська обл. Броварський рн., с. Княжичі, вул. Марії Лагунової, 1Б

5 1. Адреса власного вебсайту, на якому розміщено інформацію 
з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: http://moguntia.kiev.ua

6. Основні показники фінансовогосподарської діяльності під-
приємства (тис. грн)*

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 41671.9 40870.3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1480.3 1386.7
Запаси 20373.2 19556.2
Сумарна дебіторська заборгованість 581.1 757.0
Гроші та їх еквіваленти 3307.1 4365.3
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

5227.6 5112.4

Власний капітал 6441.6 6326.4
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

74.8 74.8

Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення

374.1 0

Поточні зобов’язання і забезпечення 34856.2 34543.9
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

336.4 5112.4

Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

3,364 51,124

7. Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковановідомості НКЦПФР № 122 від 

27.06.2018 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом

ленні.
Генеральний директора 
ПрАТ «Могунція-Україна»  К. Трач

26.06.2018 р. 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №122, 27 червня 2018 р. 
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ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«РОМЕНСьКИЙ ЗАВОД «ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА»

Код ЄДРПОУ 00235890
42000, Україна, м. Ромни, Сумської області 

вул. Гетьмана Мазепи, 2 В
Акціонер Приватного акціонерного товариства «Роменський завод 

«Тракторозапчастина» Ялпачика Вадима Федоровича, 
володіє 52 260 159 простими іменованими акціями, що складає 

97,911046 % від загальної кількості простих іменних акцій Приватного 
акціо нерного товариства «Роменський завод «Тракторозапчастина».

Повідомлення
про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 Закону 

України «Про акціонерні товариства»

Керуючись частиною другою Прикінцевих та перехідних положень За-
кону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товари-
ствах» № 1983VІІІ від 23.03.17р., повідомляю про намір скористатись пра-
вами, передбаченими ст. 652 Закону України «Про акціонерні товариства», 
щодо обов’язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи, 
яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій, а саме, Ялпачика 
Вадима Федоровича, який володіє 52 260 159 простими іменними акціями, 
що складає 97,911046 % від загальної кількості простих іменних акцій При-
ватного акціонерного товариства «Роменський завод «Тракторозапчасти-
на».

1. Структура власності Ялпачика Вадима Федоровича, який є власни-
ком домінуючого пакету акцій Приватного акціонерного товариства «Ро-
менський завод «Тракторозапчастина», станом на 18.06.2018 р.

Структура власності 
особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та її афілійованих осіб (якщо станом на 

дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) станом на 18.06.2018 року
№
з/п

Прізвище, ім’я та по 
батькові фізичної особи або 

повне найменування 
юридичної особи

Тип 
особи

Тип участі у 
набутті 

домінуючого 
контрольного 
пакета акцій

Участь особи в товаристві, % Кінцевий бенефіціарний власник 
(контролер) особи (для юридич-

них осіб)

Кількість акцій товари-
ства, що належали третім 

особам до набуття 
особою домінуючого 
контрольного пакета 

акцій товариства

пряма опосе-
редко-
вана

сукупна

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Ялпачик Вадим Федорович

72318, м. Мелітополь, 
вул. Агростроївська, буд. 2

ФО 1 97,911046 97,911046 Ялпачик Вадим Федорович
72318, м. Мелітополь, вул. Агро-

строївська, буд. 2

Ялпачик В.Ф. ________________________  26 червня 2018 року

Повідомлення акціонерів про порядок реалізації переважного права
на придбання розміщуваних акцій акціонерним товариством 

«Троттола»
У зв’язку з прийняттям річними загальними зборами акціонерів Акціо-

нерного товариства – «Троттола», що відбулися 21 квітня 2018 року (про-
токол №1) рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонер-
ного товариства «Троттола» приватного розміщення простих іменних акцій 
існуючої номінальної вартості, повідомляє про можливість реалізації пере-
важного права акціонерами – власниками простих іменних акцій у процесі 
приватного розміщення акцій.

1. Повне найменування: акціонерне товариство «Троттола», скороче-
не  – АТ «Троттола».

Ідентифікаційний код емітента цінних паперів за ЄДРПОУ – 20835669.
Місцезнаходження: 79018, Львівська область, місто Львів, вулиця Тобі-

левича, будинок 8.
Засоби зв’язку: телефон / факс(032) 2371434, електронна пошта :  

tb@trottola.lviv.ua.
Зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку статутний капітал акціонерного товариства становить 1 330 000 
(один мільйон триста тридцять тисяч) гривень 00 копійок. На момент при-
йняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ «Троттола» статут-
ний капітал емітента цінних паперів сплачено повністю.

2. Тип та кількість акцій, що планується розмістити.
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів АТ «Тротто-

ла» від 21 квітня 2018 року (протокол №1) до розміщення пропонується 
3  323 750 (три мільйони триста двадцять три тисячі сімсот п’ятдесят) штук 
простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 3 323 750 (три 
мільйони триста двадцять три тисячі сімсот п’ятдесят) гривень. Номіналь-
на вартість кожної акції становить 1 (одна) гривня 00 копійок, форма існу-
вання – бездокументарна.

3. Ціна розміщення.
Продаж акцій в ході реалізації акціонерами переважного права та на 

другому етапі розміщення буде здійснюватися за ціною 1 (одна) гривня  
00 копійок за 1 (одну) акцію, яка є не нижчою за номінальну вартість ак-
цій  – 1  (одна) гривня 00 копійок та не є нижчою за ринкову вартість акцій  – 
1 (одна) гривня 00 копійок, що визначена на підставі оцінки 100% пакету 
акцій АТ «Троттола», яка була здійснена суб’єктом оціночної діяльності 
ФОП Снаговським Олександром Івановичем (код за ЄДРПОУ – 1887307892; 
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №47 від 29 листопада 2003 року 
№47) станом на 21 березня 2018 року та затверджена наглядовою радою 
АТ «Троттола» (протокол засідання №3 від 23.03.2018 року).

4. Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких ак-
ціонер має переважне право.

Кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право визна-
чається шляхом множення кількості акцій, що пропонується до розміщення 
на співвідношення кількості акцій, які знаходяться у власності акціонера до 
кількості акцій , які складають зареєстрований статутний капітал Товариства.

5. Строк і порядок реалізації переважного права.
Особи, які є власниками акцій АТ «Троттола» на дату проведення річних 

загальних зборів акціонерного товариства, що відбулися 21 квітня 2018 року 
та на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу АТ «Трот-
тола» шляхом приватного розміщення акцій, мають переважне право на 
придбання акцій, що пропонуються до розміщення, пропорційно частці на-
лежних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 
21.04.2018 року.

Акціонер, який бажає придбати акції повинен на етапі реалізації пере-
важного права акціонерів (01.08.2018 року по 23.08.2018 року ) подати на 
ім’я генерального директора АТ «Троттола» письмову заяву про намір при-
дбати акції. Повна оплата акцій під час реалізації переважного права акціо
нерів має бути здійснена у період з 01.08.2018 року по 23.08.2018 року.

Оплата за акції, що придбаваються під час реалізації акціонерами пере-
важного права, може здійснюватись тільки в грошовій формі в національній 
валюті України (гривні). Оплата акцій здійснюється у грошовій формі в на-
ціональній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на раху-
нок емітента цінних паперів за такими реквізитами: одержувач  АТ «Трот-
тола», ідентифікаційний код юридичної особи 20835669, поточний рахунок 
26009000001944 у ПАТ «Ві Ес Банк», МФО 325213.

Видача Товариством на підставі отриманих від акціонерів письмових 
заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придба-
ваються, письмових зобов’язань про продаж відповідної кількості акцій 
здійснюється протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних кош
тів Товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення 
договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення влас-
ників.

Укладення договорів з першими власниками під час приватного роз-
міщення цінних паперів здійснюється АТ «Троттола» у два етапи. Перший 
етап укладення договорів купівліпродажу акцій заплановано провести з 
01.08.2018 року до 23.08.2018 року включно; другий етап укладення до-
говорів заплановано провести з 26.08.2018 року до 31.08.2018 року 
включно.

На першому етапі (з 01 серпня до 23 серпня 2018 року включно) з акціо
нером укладається договір купівліпродажу акцій, щодо яких акціонер на-
дав заяву про придбання та перерахування відповідних коштів під час реа-
лізації власниками акцій АТ «Троттола» свого переважного права.

На другому етапі (з 27 серпня до 31 серпня 2018 року включно) акціоне-
рами подається заява та укладається договір купівліпродажу акцій.

Повна оплата акцій здійснюється відповідно до умов розміщення, але 
не пізніше дня, що передує дню затвердження наглядовою радою АТ  «Трот-
тола» результатів укладення договорів з першими власниками, затвер-
дження результатів приватного розміщення акцій, затвердження звіту про 
результати приватного розміщення акцій.

Привілейовані акції товариством не розміщаються.

Генеральний директор АТ «Троттола»  Рущишин Я.І.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРОТТОЛА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«ЛIВОБЕРЕЖЖЯIНВЕСТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 35391700
3. Місцезнаходження: 01032 м.Київ, бульвар Тараса Шевченка,33, по-

верх 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 5696708, (044) 5696708
5. Електронна поштова адреса: linvest@emitents.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://linvest.emitents.net.ua/ua/docs
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

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

вочину: 26.04.2018р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди 

на вчинення значного правочину: єдиний акціонер ПрАТ «ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
ІНВЕСТ» (далі Товариство)  ПРАКСІФІН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PRAXIFIN 
HOLDINGS LIMITED).

Предмет правочину: надати згоду Товариству на укладення додатко-
вої угоди до Кредитного договору №015513000871 від 03.04.2013 (на-
далі  «Кредитний договір1») з Публічним акціонерним товариством 
«БАНК «САНКТПЕТЕРБУРГ» (ОКПО 09804728, з місцем знаходження за 
адресою: Російська Федерація, 195112, м. СанктПетербург, Малоохтін-
ській пр., 64, літер А, індивідуальний податковий номер: 7831000027, 
банківський ідентифікаційний код 044030790) надалі  «Банк» або «Кре-
дитор», предметом якої є визначення умов дострокового погашення То-
вариством як Позичальником заборгованості по Кредитному договору1 
та перерахування процентів за користуванням кредитом за весь строк 
фактичного користування кредитом.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена відповідно до законодавства: 540729,96 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 607351,80 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках): 89,03%.

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

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення не зазначається, 
тому що рішення не приймалось загальними зборами.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-
формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансовогосподарської 
діяльності емітента: Єдиний акціонер Товариства  ПРАКСІФІН ХОЛ-
ДІНГС ЛІМІТЕД (PRAXIFIN HOLDINGS LIMITED), зареєстрований за реє-
страційним номером НЕ 220391, зареєстрований офіс знаходиться за 
адресою: Демосфен Сівірі 12, 6й поверх, квартира/офіс 601, 1080, Ніко-
сія, Кіпр (12 Dimostheni Severi, 6th floor, flat/office 601, 1080, Nicosia, 

Cyprus), якому належить 1 000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій 
Товариства, що складає 100% статутного капіталу Товариства. Ринкова 
вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства, наведена в перерахунку в гривні по офіційному 
курсу НБУ Долар США на дату прийняття рішення про надання згоди на 
вчинення значного правочину. 

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину: 26.04.2018р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди 
на вчинення значного правочину: єдиний акціонер ПрАТ «ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
ІНВЕСТ» (далі Товариство)  ПРАКСІФІН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PRAXIFIN 
HOLDINGS LIMITED).

Предмет правочину: надати згоду Товариству на укладення додатко-
вої угоди до Кредитного договору №015513000870 від 03.04.2013 (на-
далі  «Кредитний договір2») з Публічним акціонерним товариством 
«БАНК «САНКТПЕТЕРБУРГ» (ОКПО 09804728, з місцем знаходження за 
адресою: Російська Федерація, 195112, м. СанктПетербург, Малоохтін-
ській пр., 64, літер А, індивідуальний податковий номер: 7831000027, 
банківський ідентифікаційний код 044030790) надалі  «Банк» або «Кре-
дитор», предметом якої є визначення умов дострокового погашення То-
вариством як Позичальником заборгованості по Кредитному договору2 
та перерахування процентів за користуванням кредитом за весь строк 
фактичного користування кредитом.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена відповідно до законодавства: 424850,39 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 607351,80 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках): 69,95%.

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

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення не зазначається, 
тому що рішення не приймалось загальними зборами.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-
формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансовогосподарської 
діяльності емітента: Єдиний акціонер Товариства  ПРАКСІФІН ХОЛ-
ДІНГС ЛІМІТЕД (PRAXIFIN HOLDINGS LIMITED), зареєстрований за реє-
страційним номером НЕ 220391, зареєстрований офіс знаходиться за 
адресою: Демосфен Сівірі 12, 6й поверх, квартира/офіс 601, 1080, Ніко-
сія, Кіпр (12 Dimostheni Severi, 6th floor, flat/office 601, 1080, Nicosia, 
Cyprus), якому належить 1 000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій 
Товариства, що складає 100% статутного капіталу Товариства. Ринкова 
вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства, наведена в перерахунку в гривні по офіційному 
курсу НБУ Долар США на дату прийняття рішення про надання згоди на 
вчинення значного правочину. 

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

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

2. Генеральний директор  Бiлощицький В.Д.
26.06.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛIВОБЕРЕЖЖЯIНВЕСТ»

Повідомлення про інформацію
1. Загальні відомості емітента:

1.1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Коростен-
ський завод залізобетонних шпал».

1.2. Організаційноправова форма: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00282406. 
1.4. Місцезнаходження: вул.Маяковського, 78, м.Коростень, Житомир-

ська обл., 11505.
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (04142) 96165.
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: korostenzzbsh.constanta.dp.ua
1.7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення.
Рішенням акціонера ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» №716/598 

(протокол правління ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» №Ц64/54 Ком.т.) від 
15.06.2018р., отриманого Товариством 25.06.2018р., вхідний №1690, змі-
нився склад посадових осіб:

2.1. Достроково припинено повноваження члена ревізійної комісії 
Коцаб’юка Василя Дмитровича у зв’язку із зміною призначення. На посаді 
перебував з 01.02.2017 року, акціями Товариства не володіє. 

2.2. Обрно членом ревізійної комісії Кобця Романа Миколайовича стро-
ком на 3 роки, акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх 5р.: служба в органах МВС України, головний фа-
хівець з безпеки філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзаліз-
ниця» Департаменту безпеки. 

Усі посадові особи не надали згоди на розкриття їх паспортних даних, 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

В.о. голови правління  Куницький Василь Іванович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСьКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»
ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТАСКОМБАНК»

2. Код за ЄДРПОУ:09806443
3. Місцезнаходження:01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, б.30
4. Міжміський код, телефон та факс:(44) 3932555
5. Електронна поштова адреса:a.karelin@tascombank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:www.tascombank.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: зміна 
складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Згідно Наказу №447к від 25.06.2018 р. та на підставі отримання пись-

мової згоди Національного банку України, приступив з 25.06.2018 р. до ви-
конання обов’язків Головного бухгалтера, Члена Правління 
АТ «ТАСКОМБАНК»Кухарчук Анатолій Вікторович (паспорт серії СН 
615790, виданий 06.02.1998 року Старокиївським РУ ГУ МВС України в 
місті Києві)строком на три роки. Кухарчук Анатолій Вікторович акціями АТ 
«ТАСКОМБАНК» не володіє. Непогашеної судимості за злочини вчинені з 
корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяль-
ності не має. Раніше займав посади: радника Голови ради Директорів ТОВ 
«Група ТАС», головного бухгалтера – директора департаменту бухгалтер-
ського обліку та звітності блоку «Фінанси» ПАТ «УКРСОЦБАНК», головного 
бухгалтера департаменту обліку та податків фінансового блоку ПАТ «УК-
РСОЦБАНК», радника з фінансових питань управління інституційних від-
носин та адміністрації правління ПАТ «УКРСОЦБАНК», Головного бухгал-
тера Управління бухгалтерського обліку та звітності ПАТ «АльфаБанк», 
Директора з фінансової звітності та контролінгу ПАТ «АльфаБанк».

Згідно Наказу №447к від 25.06.2018 р. припинено з 25.06.2018 р. повно-
важення тимчасововиконуючого обов’язки Головного бухгалтера АТ «ТАС-
КОМБАНК» Герасимчука Ігоря Леонідовича, Заступника Головного бухгал-
тераАТ «ТАСКОМБАНК»(паспорт серії КР 558361 виданий 20.09.2000 року 
Ленінським РВ УМВС України в Чернівецькій області). Перебував на цій по-
саді протягом двох місяців 23 днів наперіод до дня вступу на посаду Голов-
ного бухгалтера, Члена ПравлінняАТ «ТАСКОМБАНК» Кухарчука Анатолія 
Вікторовича. Герасимчук Ігор Леонідович часткою в статутному капіталі 
АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. До теперішнього часу обіймав посади: тим-
часово виконуючого обов’язки Головного бухгалтера АТ «ТАСКОМБАНК», 
Заступника Головного бухгалтера АТ «ТАСКОМБАНК», начальника відділу 
звітності за міжнародними стандартами Фінансового управління ПАТ «БАНК 
«ЮНІСОН», заступника начальника відділу звітності за міжнародними 
стандартами Фінансового управління ПАТ «БАНК «ЮНІСОН». Зазначена 
особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи 
злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

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

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

2. Голова Правління _________ 
(підпис)

С.Л. Тігіпко
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.06.2018 р. 
(дата)

Повідомлення про суттєві події 
Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» 

(далі – ПАТ «НДУ», код ЄДРПОУ 30370711), місцезнаходження: 04071, м. Київ, 
вул. Нижній Вал, 17/8, адреса власного вебсайту: www.csd.ua повідомляє, що 
25.06.2018 р. рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» 
затверджено зміни до Статуту ПАТ «НДУ», пов’язані, у тому числі, зі зміною 
прав акціонерів (власників простих іменних акцій ПАТ «НДУ»), зокрема: 

 передбачено, що акціонер не може бути позбавлений права голосу, 
крім випадків, встановлених законом;

 до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» від-
несено питання щодо прийняття рішення про невикористання переважного 
права акціонерами Центрального депозитарію на придбання акцій додат-
кової емісії у процесі їх розміщення;

 уточнено норми, що регламентують порядок скликання Наглядовою 
радою ПАТ «НДУ» позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу ак-
ціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 
більше відсотків голосуючих акцій ПАТ «НДУ» та доповнено щодо порядку 

скликання та проведення такими акціонерами, які подавали зазначену ви-
могу, позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», у разі неприй
няття або прийняття Наглядовою радою рішення про відмову про скликан-
ня таких Загальних зборів.

 змінено норми щодо переліку підстав для відмови у включенні пропо-
зицій акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів;

 передбачено, що акціонер має право у будьякий час до закінчення 
строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, замінити 
свого представника у вищому органі Центрального депозитарію, повідо-
мивши про це реєстраційну комісію та Правління Центрального депозита-
рію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Зміни до Статуту ПАТ «НДУ» внесені з метою приведення Статуту 
ПАТ «НДУ» у відповідність до норм чинного законодавства України. 

Статут ПАТ «НДУ» у новій редакції буде оприлюднено на власному веб
сайті ПАТ «НДУ» після його державної реєстрації. 

Т.в.о. Голови Правління  О. Тарасенко 
26.06.2018 р. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛьНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АХА СТРАХУВАННЯ»

1. Дата проведення позачергових загальних зборів (надалі – Загальних 
зборів): 01 серпня 2018 року, час проведення Загальних зборів: 10 годин 
30 хвилин; місце проведення Загальних зборів  за місцезнаходженням 
товариства: Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, під’їзд № 3, шостий 
поверх, конференц зала.

2. Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
08 годин 30 хвилин; час закінчення реєстрації: 09 годин 00 хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: 26 липня 2018 року.

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1) Обрання Лічильної комісії Річних Зборів Акціонерів, прийняття рі-

шення про припинення повноважень її членів.
2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Акціонерів.
3) Обрання Голови Річних Зборів Акціонерів.
4) Обрання Секретаря Річних Зборів Акціонерів.
5) Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на Зборах Акціонерів.
6) Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 

новій редакції. Уповноваження осіб на підписання Статуту Товариства у 
новій редакції та здійснення реєстрації Статуту Товариства у новій редак-
ції в органах державної реєстрації.

5. Адреса власного вебсайту товариства, на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: https://axaukraine.com/

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери мо-
жуть ознайомитись з усіма необхідними матеріалами під час підготовки до 
загальних зборів у робочі дні з 9:00 по 18:00 годин за місцезнаходженням 
товариства: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під’їзд № 3, шостий поверх, конфе-
ренц зала. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціо нерів з документами – Голова Правління Філіп Вотле.

7. Акціонери, відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціо-
нерні товариства» мають право ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного та подати письмові 
запити щодо питань порядку денного; право внести пропозиції щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій 
та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про 
проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення за-
гальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства».

8. Реєстрація акціонерів проводиться на підставі переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку, пе-
редбаченому законодавством про депозитарну систему України. Акціонер 
повинен надати документи, що ідентифікують його особу. У разі участі 
представника акціонера він повинен пред’явити документ, що ідентифікує 
особу, а також документи, що підтверджують повноваження представника 
на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

9. Загальна кількість акцій – 26197519, кількість голосуючих акцій ста-
ном на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення 
про проведення загальних зборів  26193487.

______________
(підпис)

Філіп Вотле
(ініціали та прізвище керівника)

М. П. 27.06.2018
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД 
ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1»

ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА 

Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1»
Організаційноправова форма акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 04012276
Адреса місцезнаходження 01013, м. Київ, вул.Будiндустрiї, 5
Телефон емітента 044 2853511 
Електронна поштова адреса 
емітента

info@zzbk1.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 
http://04012276.smida.gov.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення значних правочинів.
І) Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
знач них правочинiв: 22.06.2018. Назва уповноваженого органу, що при-
йняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. Предмет правочину: отримання 
кредитних коштів у АТ «ПроКредит Банк», в тому числі шляхом збільшен-
ня відновлювальної кредитної лінії за вже укладеним договором з АТ 
«ПроКредит Банк». Вартість правочину: 50 000 тис. грн. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 149 633 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 33,42%. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 58 982 000 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 53 314 639 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
53 307 341 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 
прийняття рiшення: 5 445 шт. Додаткові критерії для віднесення право-
чину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони 
визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.
ІІ) Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв: 22.06.2018. Назва уповноваженого органу, що при-
йняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. Предмет правочину: поставка 
залізобетонних виробів ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ТОРГБУДПАРТНЕР». Вартість правочину: 97 522 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
149 633 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предме-
том правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 65,17%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 58 982 000 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах: 53 314 639 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення: 53 314 639 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що прого-
лосували «проти» прийняття рiшення: 0 шт. Додаткові критерії для відне-
сення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, 
якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вка-
зана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства: Голова правління Алексеєв Сергій Олександрович.

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: Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФОС»; Код за ЄДРПОУ: 24914236; 
Місцезнаходження: 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, 3; Міжміський 
код, телефон та факс (044) 4905795; Електронна поштова адреса: 
agrofos@emitent.net.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації: 24914236.
smida.gov.ua; Вид особливої інформації: Прийняття рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

2. Текст повідомлення: Позачерговими загальними зборами 
акцiонерiв ПрАТ «АГРОФОС» (надалі  Товариство), якi вiдбулись 
25.06.2018 року (Протокол №2/2018 вiд 25.06.2018р) було прийнято 
рiшення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством 
значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом 
перiоду з 01.07.2018р. по 30.09.2018р., в тому числi правочини, 
пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до 
умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або отримання 
фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв 
придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та 
вiдчуження будьякого рухомого та нерухомого майна Товариства, 

договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) авто-
транспортних засобів, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв 
придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, 
правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод, договорів про вне-
сення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартiсть   
не бiльш нiж 3 000 000 (три мільйони) грн. 00 коп. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
203,2 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить – 1476,4%. Загальна кіль-
кість голосуючих акцій  16 штук. Кількість голосуючих акцій, що заре-
єстровані для участі у загальних зборах  16 штук. Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення  16 штук. Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення  
0 штук. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що 
не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не 
визначенi.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

3.2. Голова правління ПрАТ «АГРОФОС»  Гавриленко В.М.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФОС»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГАЛС-К»

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: Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛСК»; Код за ЄДРПОУ: 31566427; 
Місцезнаходження:17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Вокзаль-
на, буд. 3, кв. 3; Міжміський код, телефон та факс:(04637) 31745, 
(044)  4905795; Електронна поштова адреса: galsk@emitent.net.ua; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації:31566427.smida.gov.ua; Вид особ
ливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів.

2. Текст повідомлення: Позачерговими загальними зборами 
акцiонерiв ПрАТ «ГАЛСК» (надалі  Товариство), якi вiдбулись 
25.06.2018 року (Протокол №2/2018 вiд 25.06.2018р.) було прийнято 
рiшення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством зна-
чних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом перiоду з 
01.07.2018р. по 30.09.2018р., в тому числi правочини, пов’язанi з укла-
денням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: депозит-
них договорiв, договорiв про надання або отримання фiнансових позик, 
в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та 
вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будьякого 
рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв оренди нерухо-
мого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобів, 
договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу 
сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних 
з укладенням мирових угод, будь яких інших договорів, договорів про 
внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна 
вартiсть  не бiльш нiж 300 000 000 (триста мільйонів) грн. 
00  коп. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 48542,4 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить – 
618%. Загальна кількість голосуючих акцій  1500 штук. Кількість голо-
суючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах  
1500 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення  1500 штук. Кількість голосуючих акцій, що прого-
лосували «проти» прийняття рішення  0 штук. Додатковi критерiї для 
вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, 
статутом акцiонерного товариства не визначенi.

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. Голова правління ПрАТ «ГАЛС-К»  Євстратов М.А.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №122, 27 червня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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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: Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙПЕК»; Код за ЄДРПОУ: 30057276; 
Місцезнаходження: 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятин-
ська, 14; Міжміський код, телефон та факс: 0445228471; Електрон на 
поштова адреса: ipack@emitent.net.ua; Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції: 30057276.smida.gov.ua; Вид особливої інформації: Прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 
2. Текст повідомлення: Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 
ПрАТ «АЙПЕК» (надалі  Товариство), якi вiдбулись 25.06.2018р.(про-
токол №2/2018 вiд 25.06.2018р.) було прийнято рiшення про надання 
попередньої згоди на вчинення Товариством знач них правочинiв, якi мо-
жуть вчинятись Товариством протягом перiоду з 01.07.2018р. по 
30.09.2018р., в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або 
пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: депозитних договорiв, 
договорiв про надання або отримання фiнансових позик, в тому числi 
спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження облад-
нання, договорiв придбання та вiдчуження будьякого рухомого та не-

рухомого майна Товариства, договорiв оренди нерухомого майна, 
договорiв найму (оренди) автотранспортних засобів, договорiв 
вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, 
матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укла-
денням мирових угод, будь яких інших договорів, договорів про внесен-
ня змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартiсть  не 
бiльш нiж 250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) грн. 00 коп. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 6613,1 тис. грн. тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить – 3780,4%. За-
гальна кількість голосуючих акцій  140 штук. Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах  140 штук. Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення  140 штук. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-
шення  0 штук. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до зна-
чного, що не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного това-
риства не визначенi.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

3.2. Голова правління ПрАТ «АЙПЕК»  Чернікова О.С.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙПЕК»

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»

2. Код за ЄДРПОУ: 05495458
3. Місцезнаходження: 88000, м. Ужгород, О. Блистіва, 20
4. Міжміський код, телефон та факс: (0312) 660845, (0312) 660845
5. Електронна поштова адреса: avtos@za.uz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://zakarpattyaavto.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯАВТО» 25 червня 2018 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядо-
вої Ради №25/06/20181 вiд 25 червня 2018 року, за власним бажанням 
(ст.38 КЗпП) згідноі поданої нею заяви, 25 червня 2018 року.

Посадова особа Шанта Тетяна Іванівна (особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних), яка займала посаду члена Дирекцiї – головного 
бухгалтера, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 7 мiсяцiв 30 днiв.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯАВТО» 25 червня 2018 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядо-
вої Ради №25/06/20181 вiд 25 червня 2018 року.

Посадову особу Зелінка Аліна Артурівна (особа не надала згоду на роз-
криття паспортних даних), призначено в.о. члена Дирекцiї – головного бух-
галтера без увільнення від основних обов’язків. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
на який призначено особу: без зазначення строку повноважень. Інші поса-
ди, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник головного 
бухгалтера

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

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

2.
Генеральний директор Сиволожський Д.В.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

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 4944267 4944267

5. Електронна поштова адреса v.plіushch@bmbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://www.bmbank.com.ua/ru/
about_BM_Bank/osoblіva_
іnformatsіya/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину 

із заінтересованістю, найменування уповноваженого органу, що його 
прийняв: 25.06.2018 Наглядова Рада АТ «БМ БАНК». Ринкова вартість 
майна, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодав-
ства (на підставі оцінки СОД): 55853 тис.грн. Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності: 1135028 тис.грн. Спів-
відношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках): 4,921 Істотні умови правочину, а саме: 

 предмет правочину: Одержання АТ «БМ БАНК» міжбанківського 
кредиту забезпеченого активами АТ «БМ БАНК»;

 інформація про заінтересовану особу: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВТБ БАНК», (Україна, м. Київ, бул. Т. Шевченка/вул. Пушкін-
ська, 8/26, код ЄДРПОУ: 14359319); 

Ознака заінтересованості: афілійована особа акціонера емітента, 
якому належить понад 25 відсотків голосуючих акцій.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Директор виконавчий Доманова О.В. 
26.06.2018

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ БАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО"

(код ЄДРПОУ 01881706, місцезнаходження: Україна, 10001, Житомирс-
ька обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 63-А)

повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО" відбудуться "31"
липня 2018 року за адресою: Україна, 10001, Житомирська обл., місто
Житомир, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 63-А, в приміщенні адмініс-
тративної будівлі ПАТ "Житомироблпаливо" (кімната переговорів).

Початок зборів об 11 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з

10-00 до 10-45 год. "31" липня 2018 року за місцем проведення загальних
зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ "Про акціонерні товариства" перелік акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на
24-00 годину "25" липня 2018  р.

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(проект порядку денного):

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження по-

рядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на за-

гальних зборах.
4. Затвердження звіту Комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО" про виконання рішень за-
гальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО" від 30.04.2018 р.

5. Про затвердження передавального акту.
6. Про визначення особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повнова-

ження щодо підписання установчих документів Товариства з додатковою
відповідальністю "ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО", яке є правонаступником
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО".

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також
інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні това-
риства": http://ztoblpalivo.besaba.com.

Загальна кількість акцій становить  11 027 284  (одинадцять мільйонів
двадцять сім тисяч двісті вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій
номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій становить 15726  (п'ятнадцять ти-
сяч сімсот двадцять шість) штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами та
матеріалами, пов'язаними з порядком денним, акціонери (та їх представ-
ники) можуть ознайомиться за письмовим запитом за місцезнаходженням
Товариства за адресою: Україна, 10001, Житомирська обл., місто Жито-
мир, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 63-А, в кімнаті ?1 у робочі дні з 09:00 го-
дини до 17:00 години (а в день проведення зборів без подання письмово-
го запиту - також у місці їх проведення). У письмовому запиті акціонера
обов'язково зазначаються найменування акціонера - юридичної особи
або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість
(тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облі-
кового реєстру). Документи надаються для ознайомлення. Відповідальна
особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з доку-
ментами -  Голова комісії з припинення Філатова Катерина Іванівна. Теле-
фони для довідок: (0412)36-05-62.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону
України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі
права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення
Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у ра-
зі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визна-
чених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів та порядку денного загальних зборів;

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за
10 днів до дати проведення Зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7
днів до дати проведення Зборів). Пропозиції вносяться в порядку, перед-
баченому ст. 38 ЗУ "Про акціонерні товариства";

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропози-
цій до проекту порядку денного.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО" повинні мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може іден-
тифікувати акціонера), а представникам акціонерів додатково - належним
чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загаль-
них зборах та документ, що посвідчує особу представника.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: ак-
ціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноважено-
го представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної осо-
би на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична
особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, вида-
на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах від імені юридичної особи видається її орга-
ном або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документа-
ми.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акці-
онерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пе-
релік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і
за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

Проекти рішень з питань порядку денного:
Питання 1:
1.1.  Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комі-

сію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:
Голова Лічильної комісії - Данилюк Галина Василівна;
Член Лічильної комісії - Кривич Олександр Валентинович;
Член Лічильної комісії - Пономарьова Людмила Іванівна.
Питання 2:
2.1.  Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та сек-

ретаря зборів у наступному складі:
Голова зборів - Кривич Валентин Володимирович;
Секретар зборів - Філатова Катерина Іванівна.
2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регла-

мент зборів):
- виступи по питаннях порядку денного  - до 20 хв.;
- запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного - до 15

хв.;
- голосування по питанням порядку денного загальних зборів  відбува-

ється з використанням бюлетенів для голосування;
- після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія ого-

лошує підсумки голосування та складає протокол. Для підготовки прото-
колів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного
питання робиться технічна перерва на 5 хв.;

- збори провести без перерви.
Питання 3:
3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для

голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товарис-
тва; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він
повинен бути пронумерованим, прошнурованим та  засвідченим печат-
кою Товариства.

Питання 4:
4.1. Затвердити звіт Комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО" (додається).
Питання 5:
5.1. Затвердити передавальний акт, згідно з яким ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО" передає, а правонас-
тупник - Товариство з додатковою відповідальністю "ЖИТОМИРОБЛПА-
ЛИВО" приймає активи та пасиви ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО", що включають майно, права та
обов'язки  стосовно всіх кредиторів та боржників станом на 31 липня 2018
року. 

5.2. Доручити підписання передавального акта Комісії з припинення
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО"
та передати документи довгострокового зберігання правонаступнику То-
вариства.

Питання 6:
6.1. Визначити особами, яким надаватимуться повноваження щодо під-

писання установчих документів Товариства з додатковою відповідальніс-
тю "ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО", яке є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО", Голову та Секре-
таря установчих зборів засновників Товариства з додатковою відповідаль-
ністю "ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО".

Комісія з припинення  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО"
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО"

(код ЄДРПОУ 01881706, місцезнаходження: Україна, 10001, Житомирс-
ька обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 63-А)

повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО" відбудуться "31"
липня 2018 року за адресою: Україна, 10001, Житомирська обл., місто
Житомир, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 63-А, в приміщенні адмініс-
тративної будівлі ПАТ "Житомироблпаливо" (кімната переговорів).

Початок зборів об 11 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з

10-00 до 10-45 год. "31" липня 2018 року за місцем проведення загальних
зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ "Про акціонерні товариства" перелік акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на
24-00 годину "25" липня 2018  р.

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(проект порядку денного):

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження по-

рядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на за-

гальних зборах.
4. Затвердження звіту Комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО" про виконання рішень за-
гальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО" від 30.04.2018 р.

5. Про затвердження передавального акту.
6. Про визначення особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повнова-

ження щодо підписання установчих документів Товариства з додатковою
відповідальністю "ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО", яке є правонаступником
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО".

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також
інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні това-
риства": http://ztoblpalivo.besaba.com.

Загальна кількість акцій становить  11 027 284  (одинадцять мільйонів
двадцять сім тисяч двісті вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій
номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій становить 15726  (п'ятнадцять ти-
сяч сімсот двадцять шість) штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами та
матеріалами, пов'язаними з порядком денним, акціонери (та їх представ-
ники) можуть ознайомиться за письмовим запитом за місцезнаходженням
Товариства за адресою: Україна, 10001, Житомирська обл., місто Жито-
мир, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 63-А, в кімнаті ?1 у робочі дні з 09:00 го-
дини до 17:00 години (а в день проведення зборів без подання письмово-
го запиту - також у місці їх проведення). У письмовому запиті акціонера
обов'язково зазначаються найменування акціонера - юридичної особи
або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість
(тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облі-
кового реєстру). Документи надаються для ознайомлення. Відповідальна
особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з доку-
ментами -  Голова комісії з припинення Філатова Катерина Іванівна. Теле-
фони для довідок: (0412)36-05-62.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону
України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі
права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення
Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у ра-
зі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визна-
чених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів та порядку денного загальних зборів;

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за
10 днів до дати проведення Зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7
днів до дати проведення Зборів). Пропозиції вносяться в порядку, перед-
баченому ст. 38 ЗУ "Про акціонерні товариства";

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропози-
цій до проекту порядку денного.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО" повинні мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може іден-
тифікувати акціонера), а представникам акціонерів додатково - належним
чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загаль-
них зборах та документ, що посвідчує особу представника.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: ак-
ціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноважено-
го представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної осо-
би на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична
особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, вида-
на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах від імені юридичної особи видається її орга-
ном або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документа-
ми.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акці-
онерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пе-
релік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і
за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

Проекти рішень з питань порядку денного:
Питання 1:
1.1.  Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комі-

сію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:
Голова Лічильної комісії - Данилюк Галина Василівна;
Член Лічильної комісії - Кривич Олександр Валентинович;
Член Лічильної комісії - Пономарьова Людмила Іванівна.
Питання 2:
2.1.  Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та сек-

ретаря зборів у наступному складі:
Голова зборів - Кривич Валентин Володимирович;
Секретар зборів - Філатова Катерина Іванівна.
2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регла-

мент зборів):
- виступи по питаннях порядку денного  - до 20 хв.;
- запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного - до 15

хв.;
- голосування по питанням порядку денного загальних зборів  відбува-

ється з використанням бюлетенів для голосування;
- після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія ого-

лошує підсумки голосування та складає протокол. Для підготовки прото-
колів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного
питання робиться технічна перерва на 5 хв.;

- збори провести без перерви.
Питання 3:
3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для

голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товарис-
тва; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він
повинен бути пронумерованим, прошнурованим та  засвідченим печат-
кою Товариства.

Питання 4:
4.1. Затвердити звіт Комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО" (додається).
Питання 5:
5.1. Затвердити передавальний акт, згідно з яким ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО" передає, а правонас-
тупник - Товариство з додатковою відповідальністю "ЖИТОМИРОБЛПА-
ЛИВО" приймає активи та пасиви ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО", що включають майно, права та
обов'язки  стосовно всіх кредиторів та боржників станом на 31 липня 2018
року. 

5.2. Доручити підписання передавального акта Комісії з припинення
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО"
та передати документи довгострокового зберігання правонаступнику То-
вариства.

Питання 6:
6.1. Визначити особами, яким надаватимуться повноваження щодо під-

писання установчих документів Товариства з додатковою відповідальніс-
тю "ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО", яке є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО", Голову та Секре-
таря установчих зборів засновників Товариства з додатковою відповідаль-
ністю "ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО".

Комісія з припинення  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО"
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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 
«ЗАПОРІЖОБЛАГРОБУД»

2. Код за ЄДРПОУ 03088567
3. Місцезнаходження 69057, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 129
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(061) 2246767

5. Електронна поштова адреса agrobud2000@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://zaporizhoblagrobud.pat.ua

7. Вид особливої інформації Зміна власників акцій, яким належить 10 
і більше відсотків простих акцій 
акціонерного товариства (крім публічного 
акціонерного товариства)

II. Текст повідомлення
В № 60 (2813) від 28.03.18р. Відомостей НКЦПФР ПрАТ «Запоріжобл

агробуд» опублікував особливу інформацію: Відомості про зміну власни-
ків акцій.яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного 
товариства. Товариством допущена технічна помилка та щодо ТОВ «Ла-
зурні далі» в описовій частині інформації «розмір частки зазначеної особи 
в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій складав» зазна-
чено 15,1172 замість 19,1172.

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 Троценко Г.В.
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.06.2018
(дата)

 Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1 Загальні відомості: 1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВІННИЦьКА ОБЛАСНА 

ДРУКАРНЯ»
Організаційноправова форма емітента: Приватне акціонерне това-

риство. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  02465619 Місце 
знаходження емітента: 21050 м.Вінниця, вул.Київська, 4.Міжміський код, 
телефон та факс емітента: (0432) 671549, 670903. Електронна по-
штова адреса емітента: vinobl@dryk.com.ua Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: www.dryk.com.ua . Регіон емітента – 0510136300 Вид особли-
вої інформації. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 
2.Текст повідом лення. На підставі чинного законодавства України та 
Статуту Товариства на засіданні Наглядової ради Приватного акціонер-
ного товариства  
«Вінницька обласна друкарня» (протокол №6 від 21.06.2018р.) було 
прий няте рішення про дострокове припинення повноважень Постем-
ського Миколу Анатолійовича (посадова особа не надала згоди на роз-
криття своїх паспортних даних), який займав посаду Ревізора, в зв’язку з 
звільненням за власним бажанням. Особа володіє часткою в статутному 
капіталі емітента 0,0003%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 
6,00грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини поса-
дова особа немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 
1р. і 2мці. 

Рішенням про призначення прийнято засіданням наглядової ради 
емітента, про зміну складу посадових осіб Протокол №6 від 21.06.2018р. 
посадову особу Пархоменко Олесю Сергіївну (посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття своїх паспортних даних), призначити ревізором 
строком на 1 рік (до ЗЗА). Не володіє часткою або пакетом акцій в ста-
тутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини посадова особа немає. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років <бухгалтер в ПрАТ «Вінницька обласна 
друкарня».> . Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно з законодавством. Голова Правління. Бодлєв Мико-
ла Федорович. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ 

КОНСТРУКЦIЙ № 1»
ПОВІДОМЛЕННЯ  

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА 
Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1»
Організаційноправова форма акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 04012276
Адреса місцезнаходження 01013, м. Київ, вул.Будiндустрiї, 5
Телефон емітента 044 2853511 
Електронна поштова адреса емітента info@zzbk1.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 
http://04012276.smida.gov.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення знач
них правочинiв: 22.06.2018 р. Назва уповноваженого органу, що прий няв 
рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. Предмет правочину: Попередньо на-
дано згоду на вчинення значних правочинiв (ринкова вартiсть майна або 
послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства), в тому числі 
договорів поставки, підряду, оренди, поруки, кредитних договорів, інвес-
тиційних договорів та інших договорів й правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з моменту прийняття такого рішення. 
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 149 633 тис. грн. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
149 633 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предме-
том правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 100%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 58 982 000 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах: 53 314 639 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення: 53 314 639 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що прого-
лосували «проти» прийняття рiшення: 0 шт.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вка-
зана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства: Голова правління Алексеєв Сергій Олександрович.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БРАЦЛАВСьКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»
Повідомлення 

 про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 

1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Брацлавське спеціалізоване підприємство «Агромаш»

2. Код за ЄДРПОУ: 00902470
3. Місцезнаходження: 22870, Вінницька область, Немирівський район, 

селище міського типу Брацлав, вулиця Незалежності, буд. 49.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04331)51371.
5. Електронна поштова адреса: par@00902470.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.00902470.pat.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб.
ІІ. Текст повідомлення. Відповідно до рішення Наглядової ради Това-

риства від 25.06.2018 року у зв’язку із закінченням терміну перебування 
на посаді припинені повноваження: директора Товариства Соловйова 
Руслана Григоровича, паспорт АА 025994, виданий 21.07.1995 року 
Немирiвським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посаді був 3 роки, 
частка в статутному капіталі – 0,0%, розмір пакета акцій – 0,00 грн; 

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 25.06.2018 року 
призначений на посаду директора на невизначений термін до переобран-
ня його Наглядовою радою Соловйов Руслан Григорович, паспорт АА 
025994, виданий 21.07.1995 року Немирiвським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займав посаду оператора 
газової котельні Брацлавський коледж ВНАУ, директора ПАТ «Брацлав-
ське СП «Агромаш», частка в статутному капіталі – 0,0%, розмір пакета 
акцій – 0,00 грн;

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. 

ІІІ. 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 Директор Соловйов Р.Г. 26.06.2018 року.
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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 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА»
2. Код за ЄДРПОУ 22929481
3. Місцезнаходження 08800, Київська обл., Миронiвський рн, 

м. Миронiвка, вул. Степова, буд. 8
4. Міжміський код, телефон та факс 0442857275 0442949350
5. Електронна поштова адреса o.yalov@mail.svitagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.kau.kiev.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

22.06.2018р. Рiшенням акцiонера ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА» 
№ 56 вiд 22.06.2018р. припинено повноваження Голови Наглядової ради 
(члена Наглядової ради) ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА»

Пiдстава прийняття рiшення: Пункт 18 частини 2 статтi 33 Закону Украї-
ни «Про акцiонернi товариства», пiдпункт 11.5.18 пункту 11.5 Статуту 
ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».

Свiрi Денiел Девiд (згоди на розкриття паспортних даних посадовою осо-
бою не надано) припинив повноваження Голови Наглядової ради (члена 
Наглядової ради) ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».

Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, становить 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова осо-

ба не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi необхiднiстю 

оновлення складу Наглядової ради ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 

30.04.2010р. по 22.06.2018р.
22.06.2018р. Рiшенням акцiонера ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА» 

№ 56 вiд 22.06.2018р. припинено повноваження члена Наглядової ради 
ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».

Пiдстава прийняття рiшення: Пункт 18 частини 2 статтi 33 Закону Украї-
ни «Про акцiонернi товариства», пiдпункт 11.5.18 пункту 11.5 Статуту 
ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».

Хансен Пiтер Ерiк (згоди на розкриття паспортних даних посадовою осо-
бою не надано) припинив повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «КИЇВ
АТЛАНТИК УКРАЇНА».

Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, становить 
0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова осо-
ба не має.

Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi необхiднiстю 
оновлення складу Наглядової ради ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».

Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 
12.04.2010р. по 22.06.2018р.

22.06.2018р. Рiшенням акцiонера ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА» 
№ 56 вiд 22.06.2018р. припинено повноваження Ревiзора ПрАТ «КИЇВ
АТЛАНТИК УКРАЇНА».

Пiдстава прийняття рiшення: Пункт 19 частини 2 статтi 33 Закону Украї-
ни «Про акцiонернi товариства», пiдпункт 11.5.19 пункту 11.5 Статуту 
ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».

Лопатiна Ганна Вiкторiвна (згоди на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надано) припинила повноваження Ревiзора ПрАТ «КИЇВ
АТЛАНТИК УКРАЇНА».

Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, становить 
0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова осо-
ба не має.

Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi необхiднiстю 
оновлення Ревiзора ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».

Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 
18.08.2009р. по 22.06.2018р.

22.06.2018р. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇ-
НА» (протокол № 25 вiд 22.06.2018р.) припинено повноваження Голови 
дирекцiї (Генерального директора) ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».

Пiдстава прийняття рiшення: пiдпункт 8 частини 2 статтi 52, абзац 1,2 
частини 1 статтi 61 Закону України «Про акцiонернi товариства», пiдпункт 
12.7.8 пункту 12.7 Статуту ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».

Свiрi Девiд Дональд (згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано) припинив повноваження Голови дирекцiї (Генерального 
директора) ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».

Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, становить 
0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова осо-
ба не має.

Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi необхiднiстю 
оновлення складу виконавчого органу ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».

Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 
30.04.2010р. по 22.06.2018р.

22.06.2018р. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇ-
НА» (протокол № 25 вiд 22.06.2018р.) припинено повноваження члена 
Дирекцiї  Директора (заступника Генерального директора) ПрАТ «КИЇВ
АТЛАНТИК УКРАЇНА».

Пiдстава прийняття рiшення: абзац 2 частини 1 статтi 61 Закону України 
«Про акцiонернi товариства», пiдпункт 12.7.8 пункту 12.7 Статуту 
ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».

Роговченко Дмитро Володимирович (згоди на розкриття паспортних да-
них посадовою особою не надано) припинив повноваження члена Дирекцiї   
Директора (заступника Генерального дирктора) ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК 
УКРАЇНА».

Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, становить 
0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова осо-
ба не має.

Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi необхiднiстю 
оновлення складу виконавчого органу ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».

Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 
30.04.2010р. по 22.06.2018р.

22.06.2018р. Рiшенням акцiонера ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА» 
№ 56 вiд 22.06.2018р. обрано Голову Наглядової ради (члена Наглядової 
ради) ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА»

Пiдстава прийняття рiшення: Пункт 17 частини 2 статтi 33, частина 1 
статтi 54 Закону України «Про акцiонернi товариства», пiдпункт 11.5.17 
пункту 11.5 Статуту ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».

Базильчук Наталiю Володимирiвну (згоди на розкриття паспортних да-
них посадовою особою не надано) обрано Головою Наглядової ради (чле-
ном Наглядової ради) ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».

Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, становить 
0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова осо-
ба не має.

Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi необхiднiстю 
оновлення складу Наглядової ради ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».

Голову Наглядової ради (Члена Наглядової ради) ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК 
УКРАЇНА» обрано строком на три роки. 

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядо-
вої ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ», ТОВ «Торговий дiм «СвiтАгро», 
фiнансовий аналiтик, представництво «Бюро Делегата Нiмецької Економiки» 
(Нiмеччина) в Українi, бухгалтер. 

Посадова особа є представником акцiонера ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК 
УКРАЇНА».

22.06.2018р. Рiшенням акцiонера ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА» 
№ 56 вiд 22.06.2018р. обрано члена Наглядової ради ПрАТ «КИЇВ
АТЛАНТИК УКРАЇНА»

Пiдстава прийняття рiшення: Пункт 17 частини 2 статтi 33 Закону Украї-
ни «Про акцiонернi товариства», пiдпункт 11.5.17 пункту 11.5 Статуту 
ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».

Шевченко Юлiю Миколаївну (згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано) обрано членом Наглядової ради ПрАТ «КИЇВ
АТЛАНТИК УКРАЇНА».

Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, становить 
0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова осо-
ба не має.

Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi необхiднiстю 
оновлення складу Наглядової ради ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».

Члена Наглядової ради ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА» обрано стро-
ком на три роки. 

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «Торго-
вий дiм «СвiтАгро» менеджер зовнiшньоекономiчної дiяльностi, бухгалтер, 
ПАТ Трест «Київмiськбуд1» провiдний економiст.

Посадова особа є представником акцiонера ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК 
УКРАЇНА».

22.06.2018р. Рiшенням акцiонера ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА» 
№ 56 вiд 22.06.2018р. обрано Ревiзора ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА»

Пiдстава прийняття рiшення: Пункт 19 частини 2 статтi 33 Закону Украї-
ни «Про акцiонернi товариства», пiдпункт 11.5.19 пункту 11.5 Статуту 
ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».

Стратiєнко Свiтлану Євгенiвну (згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано) обрано Ревiзором ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК 
УКРАЇНА».

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВ-АТЛАНТИК УКРАЇНА»
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Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, становить 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова осо-

ба не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi необхiднiстю 

оновлення складу Наглядової ради ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».
Ревiзора ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА» обрано строком на три 

роки. 
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «Грейн 

Комодiтiз» внутрiшнiй аудитор, ПрАТ «РайзМаксимко» заступник началь-
ника вiддiлу внутрiшнього аудиту, ТОВ «Валiнорменеджмент» начальник 
вiддiлу аудиту.

22.06.2018р. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇ-
НА» (протокол № 25 вiд 22.06.2018р.) обрано Голову дирекцiї (Генерально-
го директора) ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».

Пiдстава прийняття рiшення: пiдпункт 8 частини 2 статтi 52, абзац 1,2 
частини 1 статтi 61 Закону України «Про акцiонернi товариства», пiдпункт 
12.7.8 пункту 12.7, пiдпункт 13.1.2 пункту 13.1 Статуту ПрАТ «КИЇВ
АТЛАНТИК УКРАЇНА».

Скибу Бориса Сергiйовича (згоди на розкриття паспортних даних поса-
довою особою не надано) обрано на посаду Голови дирекцiї (Генерального 
директора) ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».

Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, становить 
0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова осо-
ба не має.

Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi необхiднiстю 
оновлення складу виконавчого органу ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».

Голову дирекцiї (Генерального директора) ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРА-
ЇНА» обрано строком на три роки. 

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «Євро-
пейський протеїн Україна» директор, 

ПАО «Группа Серкизово» (РФ) голова ветеринарної ради, Компания 
ПРОДО (РФ) начальник вiддiлу птахiвництва.

22.06.2018р. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇ-
НА» (протокол №25 вiд 22.06.2018р.) обрано Члена Дирекцiї  (Фiнансового 
директора) ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».

Пiдстава прийняття рiшення: пiдпункт 8 частини 2 статтi 52 Закону Укра-
їни «Про акцiонернi товариства», пiдпункт 12.7.8 пункту 12.7, пiдпункт 13.1.2 
пункту 13.1 Статуту ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».

Михайлову Вiкторiю Василiвну (згоди на розкриття паспортних даних по-

садовою особою не надано) обрано на посаду Члена Дирекцiї (Фiнансового 
директора) ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».

Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, становить 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова осо-

ба не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi необхiднiстю 

оновлення складу виконавчого органу ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».
Члена Дирекцiї (Фiнансового директора) ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇ-

НА» обрано строком на три роки. 
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «Торго-

вий дiм «СвiтАгро» старший бухгалтер, ТОВ «Вiва Агро» бухгалтер,  
ТОВ «Укрфiд» менеджер вiддiлу продажу.

22.06.2018р. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇ-
НА» (протокол № 25 вiд 22.06.2018р.) обрано Члена Дирекцiї  Директора 
(Заступника Генерального директора) ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».

Пiдстава прийняття рiшення: пiдпункт 8 частини 2 статтi 52 Закону Укра-
їни «Про акцiонернi товариства», пiдпункт 12.7.8 пункту 12.7, пiдпункт 13.1.2 
пункту 13.1 Статуту ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».

Васильчука Олександра Валерiйовича (згоди на розкриття паспортних да-
них посадовою особою не надано) обрано на посаду Члена Дирекцiї  Директо-
ра (Заступника Генерального директора) ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».

Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, становить 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова осо-

ба не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi необхiднiстю 

оновлення складу виконавчого органу ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА».
Члена Дирекцiї  Директора (Заступника Генерального директора) 

ПрАТ «КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА» обрано строком на три роки. 
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «Євро-

пейський протеїн Україна» заступнник директора, 
ТОВ «Аграрний холдинг Авангард» начальник вiддiлу органiзацiї вироб-

ництва кормiв i забезпечення, керуючий комбiкормовими заводами
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   Скиба Борис Сергiйович
Генеральний директор  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  23.06.2018
  (дата)

Повідомлення про проведення загальних зборів 
Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «Цукровий завод ім. Цюрупи»(надалі – 
Товариство), яке знаходиться за адресою: 13543, Житомирська область, 
Попільнянський район, село Андрушки, вулиця Заводська, 5, повідомляє:

30 липня 2018 року о 12 год. 00 хв. відбудуться позачергові Загальні 
збори акціонерів Товариства (надалі – Збори) за адресою: 13543, Жито-
мирська область, Попільнянський район, село Андрушки, вулиця За-
водська, 5 (актовий зал, третій поверх адміністративної будівлі).

Реєстрація акціонерів відбудеться з 9 год. 30 хв. до 11 год. 45 хв. в день 
проведення Зборів за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складений ста-
ном на 2400 годину «24» липня 2018 року (за три робочих дні до дня про-
ведення Зборів).

На Зборах будуть розглянуті питання згідно переліку, наведеного ниж-
че.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Про затвердження звіту ліквідаційної комісії Товариства про результа-

ти проведення заходів спрямованих на припинення діяльності Товариства 
шляхом його ліквідації. 

4. Про затвердженняліквідаційного балансу Товариства. 
5. Про вжиття заходів щодо завершення процедури ліквідації Товари-

ства.
ПРОЕКТИ РІШЕНь:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрати лічильну комісію у складі 3х осіб: Тимошенко Олександру Ана-

толіївну, Щокіну Катерину Василівну, Пишняк Галину Вікторівну. 
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати Головою Зборів Самойленко Ольгу Миколаївну та Секретарем 
Зборів Голову ліквідаційної комісії Товариства Куркову Анастасію Валеріїв-
ну.

З ТРЕТьОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити звіт ліквідаційної комісії Товариства про результати прове-

дення заходів спрямованих на припинення діяльності Товариства шляхом 
його ліквідації. 

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити ліквідаційний баланс Товариства.

З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Уповноважити Голову ліквідаційної комісії Товариства Куркову Анаста-

сію Валеріївну (з правом передоручення іншим особам на власний розсуд) 
забезпечити подання в установленому порядку документів для скасування 
реєстрації випуску акцій Товариства, державної реєстрації припинення То-
вариствата здійснення інших заходів, передбачених чинним законодав-
ством при здійсненні процедури припинення юридичної особи шляхом лік-
відації.

Адреса власного вебсайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку ден-
ного: http://tsyurupa.pat.ua

Для реєстрації та участі у Зборах акціонеру необхідно мати документ, 
що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів −паспорт (доку-
мент зазначений в довіреності) та довіреність на право представляти ін-
тереси акціонера на Зборах, оформлену відповідно до чинного законодав-
ства України.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною 
особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною уста-
новою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах 
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповно-
важеною на це її установчими документами.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будьякий час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на Зборах.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ. ЦЮРУПИ» 
(код ЄДРПОУ 00372368)
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 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НОРИНСЬКИЙ 
ЩЕБЗАВОД"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

04865033

3. Місцезнаходження емітента 11154 Житомирська область, 
Овруцький район, с.Норинськ 
вул.Шкiльна, б .16

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(04148) 7 1231 (04148) 6 3022

5. Електронна поштова адреса емітента mr@mylink.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 

www.norunzd.ho.ua

7. Вид особливої інформації ВIдомостi про прийняття рiшення 
про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв

2. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв Товариства 25.06.2018 року (протокол 

б/н вiд 25.06.2018 року) прийняте рiшення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 
не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та без обмеження 
їх сукупної вартостi (тобто, на будьяку суму).

Характер правочинiв: правочини щодо фiнансовогосподарської 
дiяльностi Товариства.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 94888 тис.грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi визначити 
неможливо тому, що надано згоду на вчинення значних правочинiв без об-
меження їх сукупної вартостi (тобто, на будьяку суму).

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй : 641 573 154 штук
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах : 353 947 711 штук
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення : 

353 947 711 штук
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення : 0 штук
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.
Генеральний директор ____________ Гулий Олександр Вiкторович
   М.П.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НОРИНСьКИЙ ЩЕБЗАВОД”

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

Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю визначено стат-
тею 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть після 
отримання повідомлення про проведення Зборів користуватися правами, 
наданими акціонерам у порядку та строки, що визначені статтями 36 та 38 
Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий
няття рішень з питань порядку денного Зборів особисто (при наявності пас-
порту або іншого документу, що посвідчує особу) або через свого представ-
ника (при наявності належним чином оформленої довіреності та паспорту 
чи іншого документу, що посвідчує особу) за місцезнаходженням Товари-
ства: с. Андрушки, Попільнянський рн, Житомирська обл., вул. Заводська 5, 
адмінбудівля 2й поверх, каб. №2, до дати проведення Зборів – з 8.00 до 
17.00 години з понеділка по п’ятницю; а також у день проведення Зборів – 
за місцем їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: 

Голова ліквідаційної комісії Товариства Куркова Анастасія Валеріївна 
(с. Андрушки, Попільнянський рн, Житомирська обл., вул. Заводська 5, ад-
мінбудівля 2й поверх, каб.№2).

Пропозиції щодо порядку денного Зборів приймаються не пізніше, 
ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до органів 
управління – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів за 
адресою: 13543, с. Андрушки, Попільнянський рн, Житомирська обл., 
вул. Заводська 5. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих пи-
тань. 

Загальна кількість простих іменних акцій станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Збо-
рів   170 149 (сто сімдесят тисяч сто сорок дев'ять).

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів  
141 265 (сто сорок одна тисяча двісті шістдесят п’ять).

Довідки за телефоном: (04137) 76340.

Ліквідаційна комісія ПАТ «Цукровий завод ім. Цюрупи».

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 
"УКРНАФТОПРОДУКТ"

2. Код за ЄДРПОУ 00018201
3. Місцезнаходження 02094, м.Київ, бульвар В.Ради,34
4. Міжміський код, телефон та факс 0445733016 0443792951
5. Електронна поштова адреса 00018201@emitetnt.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

ib2599.smida.gov.ua

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами ПрАТ «Укрнафтопродукт» 10.04.2018 р. прийнято 

рiшення щодо розподiлу прибутку Товариства, у тому числi про виплату 
дивiдендiв:

1.Розподiлити чистий прибуток, отриманий Товариством за результата-
ми фiнансовогосподарської дiяльностi у 2017 роцi, з урахуванням Закону 
України «Про управлiння об’єктами державної власностi» та постанови 
Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвердження базового нормативу 
вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв за 
результатами фiнансовогосподарської дiяльностi у 2017 роцi господар-
ських товариств, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держа-

ви», наступним чином:
75 %  на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства;
15 %  на поповнення резервного капiталу Товариства;
10 %  на здiйснення витрат, передбачених фiнансовим планом Товари-

ства на 2018 рiк.
2.Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи 

Товариства за 2017 рiк у розмiрi – 43150,64 гри.
3.Встановити, що виплата дивiдендiв здiйснюється Товариством безпо-

середньо акцiонерам Вiдповiдно Статуту АТ «Укрнафтопродукт» питання 
щодо визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отри-
мання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах гранично-
го строку, а також повiдомлень осiб належить до виключної компетенцiї 
Наглядової ради.

10 травня 2018 р. рiшенням Наглядової ради Товариства було затвер-
джено: дата складення перелiку осiб, якiмають право на отримання 
дивiдендiв за простими iменними акцiями  25 травня 2018 року.

Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загаль-
них зборiв 43150,64 грн., строк виплати дивiдендiв: з 22 червня 2018 року 
по 10 жовтня 2018 року, порядок виплати дивiдендiв здiйснюється Товари-
ством безпосередньо акцiонерам.

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 Чейпеш Л.В.
Тво генерального директора (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.06.2018
(дата)
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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 
ТОВАРИСТВО 
"ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛьНИЙ 
КОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ 00191000
3. Місцезнаходження 50026, Днiпропетровська область, 

м. Кривий Рiг
4. Міжміський код, телефон та факс (056)4077301 (056)4404201
5. Електронна поштова адреса zaitsevaon@ugok.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.ugok.info

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

II. Текст повідомлення
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБIНАТ» (далi  ПАТ «ПIВДГЗК» та/або Товариство), що вiдбулися 21.06.2018 
прийнято рiшення (протокол б/н вiд 21.06.2018) про виплату дивiдендiв 
акцiонерам Товариства за 2013 та 2017 роки. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають 
виплатi акцiонерам Товариства вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних 

зборiв акцiонерiв ПАТ «ПIВДГЗК» складає 9 947 478 528,55 (дев’ять мiльярдiв 
дев’ятсот сорок сiм мiльйонiв чотириста сiмдесят вiсiм тисяч п’ятсот двадцять 
вiсiм гривень, п’ятдесят п’ять копiйок), що складає: 6,253381 грн. iз розрахунку 
на одну просту акцiю.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ПIВДГЗК»(протокол засiдання Нагля-
дової ради Товариства №135/2018 вiд 21.06.2018) визначена дата скла-
дення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та 
строки виплати дивiдендiв акцiонерам Товариства, а саме:

 дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 
 07 липня 2018 року;

 строк виплати дивiдендiв – датою початку строку виплати дивiдендiв є 
11 липня 2018 року, а виплата дивiдендiв повинна бути здiйснена у строк, 
що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства рiшення про виплату дивiдендiв;

 спосiб виплати дивiдендiв  безпосередньо акцiонерам;
 порядок виплати дивiдендiв  дивiденди виплачуються в грошовiй 

формi шляхом направлення дивiдендiв у повному обсязi безпосередньо 
акцiонерам згiдно з перелiком осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв, складеним станом на 07 липня 2018 року, вiдповiдно до 
кiлькостi належних їм акцiй на дату складання перелiку.

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 Федiн Костянтин Анатолiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 22.06.2018
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД «ФРЕГАТ»
2. Код за ЄДРПОУ 
14312387
3. Місцезнаходження 
55210 м. Первомайськ, Миколаївська область, вул. Корабельна, 50
4. Міжміський код, телефон та факс 
0503662826 
5. Електронна поштова адреса 
kolesnichenko@fregat.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.fregat.mk.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПрАТ «ЗАВОД 
«ФРЕГАТ» 25.06.2018 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення засідання На-
глядової ради ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», Протокол №48 від 25.06.2018р.

Купков Андрій Вячеславович (паспорт: серія АЕ номер 146783 виданий 
02.09.1995 р. Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській облас-
ті) обрано на посаду Голова Правління та Член Правління ПрАТ «ЗАВОД 
«ФРЕГАТ» з 27 червня 2018р.

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

генерального директора ТОВ «Джорджиан Манганези».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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

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

2.
Голова Правління Купков Андрій Вячеславович

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

25.06.2018р.
(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

1. ПАТ АГРОМАШ 13
2. ПРАТ АГРОФОС 9
3. ПРАТ АЙПЕК 10
4. ПРАТ АНДЕЗИТ 18
5. ПРАТ АО ГАЛАНТ 3
6. ПРАТ АПКІНВЕСТ 3
7. ПРАТ БЕРТІ 14
8. ПРАТ БЕРШАДСЬКИЙ КОМБІНАТ 14
9. АТ БМ БАНК 10
10. ПРАТ ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ 13
11. ПРАТ ГАЛСК 9
12. ПРАТ ГОЛОВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 

ЗАВОДІВ ТРАКТОРНОГО, АВТОМОБІЛЬНОГО ТА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

14

13. ПРАТ ДНЗ КЗТВ 5
14. ПРАТ ЕЛАКС 3
15. ПАТ ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО 11
16. ПРАТ ЗАВОД «ФРЕГАТ» 19
17. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ № 1 4
18. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ № 1 4
19. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ № 1 9
20. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ № 1 13

21. ПРАТ ЗАКАРПАТТЯАВТО 10
22. ПРАТ ЗАПОРІЖОБЛАГРОБУД 13
23. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 14
24. ПРАТ КИЇВАТЛАНТИК УКРАЇНА 15
25. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ 7
26. ПРАТ ЛІВОБЕРЕЖЖЯІНВЕСТ 7
27. ПРАТ МОГУНЦІЯУКРАЇНА 5
28. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ 8
29. ПРАТ НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД 17
30. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО 

ХАРЧУВАННЯ
12

31. ПАТ ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 18
32. ПАТ ПОЛОГІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ  

ПІДПРИЄМСТВО 12337
19

33. ПРАТ РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД 
«ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА»

6

34. ПРАТ СТАРОБІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 18
35. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АХА СТРАХУВАННЯ» 8
36. ПАТ ТАСКОМБАНК 8
37. АТ ТРОТТОЛА 6
38. АТ УКРНАФТОПРОДУКТ 17
39. ПАТ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ. ЦЮРУПИ 16

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

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18122
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
26.06.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


