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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 Приватне 
акцIонерне товари-
ство вироб ничо-
комерцIйна фIр ма 
«ХерсонвинПром»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 31881330
3. Місцезнаходження 73035, м. Херсон, пров. Янтарний, 1
4. Міжміський код, телефон та факс +380961390296 (05667) 60475
5. Електронна поштова адреса orrz.jurist@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

hersonvinprom.pat.ua

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

II. текст повідомлення
На пiдставi рiшення наглядової ради товариства оформленого протоколом 

вiд 30.10.2018р. (протокол № 30/10/2018) вiдбулися змiни складу посадових осiб 
Товариства, а саме: припинено повноваження голови правлiння - Iсакова Воло-
димира Iвановича, паспорт АМ 034883 виданий 20 жовтня 2000р. Нiкопольським 
МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Акцiями товариства не володiє. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував 
на посадi голови правлiння ПрАТ ВКФ «Херсонвинпром» з 20 жовтня 2015 року 
по 20 жовтня 2018 року.

На пiдставi рiшення наглядової ради товариства оформленого протоколом 
вiд 30.10.2018р. (протокол № 30/10/2018) вiдбулися змiни складу посадових 
осiб Товариства, а саме: припинено повноваження члена правлiння - Дубiни 
Сергiя Iвановича, паспорт АЕ 751631 виданий 02 вересня 1997р. 
Орджонiкiдзевським МВ УМВС України в Днiпропетровської областi. Акцiями 
товариства володiє - 46667 штук простих iменних, що становить 50% вiд за-
гальної кiлькостi у статутному капiталi. Непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має. Перебував на посадi члена правлiння ПрАТ ВКФ 
«Херсонвинпром» з 20 жовтня 2015 року по 20 жовтня 2018 року.

На пiдставi рiшення наглядової ради товариства оформленого протоколом 
вiд 30.10.2018р. (протокол № 30/10/2018) вiдбулися змiни складу посадових 

осiб Товариства, а саме: припинено повноваження члена правлiння - Полякова 
Олексiя Сергiйовича, паспорт серiї АМ № 472358 виданий 29.08.2001р. 
Орджонiкiдзевським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Акцiями 
товариства володiє - 23333 штук простих iменних, що становить 24,9994% вiд 
загальної кiлькостi у статутному капiталi. Непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має. Перебував на посадi голови правлiння ПрАТ ВКФ 
«Херсонвинпром» з 20 жовтня 2015 року по 20 жовтня 2018 року.

На пiдставi рiшення наглядової ради товариства оформленого протоколом 
вiд 30.10.2018р. (протокол № 30/10/2018) вiдбулися змiни складу посадових 
осiб Товариства, а саме: обрано головою правлiння - Iсакова Володимира 
Iвановича, паспорт АМ 034883 виданий 20 жовтня 2000р. Нiкопольським МВ 
УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Акцiями товариства не володiє. Не-
погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на 
посадi голови правлiння ПрАТ ВКФ «Херсонвинпром» з 20 жовтня 2015 року по 
20 жовтня 2018 року.

На пiдставi рiшення наглядової ради товариства оформленого протоколом 
вiд 30.10.2018р. (протокол № 30/10/2018) вiдбулися змiни складу посадових 
осiб Товариства, а саме: обрано членом правлiння - Дубiну Сергiя Iвановича, 
паспорт паспорт серiя АЕ № 751631, виданий «02» вересня 1997 р. 
Орджонiкiдзевським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Акцiями 
товариства володiє - 46667 штук простих iменних, що становить 50% вiд за-
гальної кiлькостi у статутному капiталi. Непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має. Перебував на посадi члена правлiння ПрАТ ВКФ 
«Херсонвинпром» з 20 жовтня 2015 року по 20 жовтня 2018 року.

На пiдставi рiшення наглядової ради товариства оформленого протоколом 
вiд 30.10.2018р. (протокол № 30/10/2018) вiдбулися змiни складу посадових 
осiб Товариства, а саме: обрано членом правлiння - Гетьмана Iвана Григорови-
ча, паспорт серiї АК № 965094 виданий Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України 
в Днiпропетровський обл. 02.06.2000р.. Акцiями товариства не володiє. Непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на 
посадi начальника юридичного вiддiлу ПрАТ «ОРРЗ» з 2015 року.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Iсаков Володимир Iванович
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

30.10.2018
(дата)
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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

Акцiонерне товариство «Укртрансгаз»

2. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

30019801

3. Місцезнаходження 01021, м.Київ, Кловський узвiз, 9/1
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044)461-28-23 (044)461-20-95

5. Електронна поштова 
адреса

varetca-in@utg.ua

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

http://utg.ua/img/menu/company/docs/2018/
info-01-11-2018.pdf 

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

II. текст повідомлення
1. Акцiонерне товариство «Укртрансгаз» (далi-Товариство) «31» жовтня 

2018 р. отримало вiд одноосiбного акцiонера Публiчне акцiонерне товари-
ство «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» (далi-
Компанiя) Рiшення акцiонера № 217 Акцiонерного товариства «Укртранс-
газ» вiд 30 жовтня 2018 року про вчинення Товариством правочину в 
рамках виконання проекту «Реконструкцiя, капiтальний ремонт та технiчне 
переоснащення магiстрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород».

Загальнi збори вирiшили, зокрема:
Погодити (схвалити) вчинення Товариством правочину, який також є 

знач ним правочином для Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi за рiк, який передував укладенню такого правочину у рамках вико-
нання проекту «Реконструкцiя, капiтальний ремонт та технiчне переосна-
щення магiстрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», а саме:

Субкредитної угоди вiд 29.05.2015 №13010-05/59 мiж Мiнiстерством 
фiнансiв України, Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi 
України, Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, публiчним акцiонерним товари-
ством «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» та Публiчним 
акцiонерним товариством «УКРТРАНСГАЗ» на суму кредиту, що не переви-
щує 150 (сто п'ятдесят) млн євро;

Проектної угоди мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку та 
Публiчним акцiонерним товариством «УКРТРАНСГАЗ» вiд 15.12.2014.

Курс на момент укладання договору становив 22,9341 грн за 1 Євро.
•предмет правочину: кредитнi ресурси у сумi до 150 млн. Євро (субкре-

дит вiд Мiнфiну) 
•ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена вiдповiдно до законодавства: загальна вартiсть договору 150 млн. 
Євро або 3 440 115,00 тис. грн.

•вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 32 808 044,00 тис. грн.

•спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 10,49 %; 

•загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, 

що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, якщо 
рiшення приймається загальними зборами): рiшення одноосiбного 
акцiонера з кiлькiстю голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення: 6 494 611 600 шт.

•додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не 
передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного 
товариства: вiдсутнi.

2. Акцiонерне товариство «Укртрансгаз» (далi-Товариство) «31» жовтня 
2018 р. отримало вiд одноосiбного акцiонера Публiчне акцiонерне товари-
ство «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» (далi-
Компанiя) Рiшення акцiонера № 217 Акцiонерного товариства «Укртран-
сгаз» вiд 30 жовтня 2018 року про вчинення Товариством правочину в 
рамках виконання проекту «Реконструкцiя, капiтальний ремонт та технiчне 
переоснащення магiстрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород».

Загальнi збори вирiшили, зокрема:
Погодити (схвалити) вчинення Товариством правочину, який також є 

знач ним правочином для Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi за рiк, який передував укладенню такого правочину у рамках вико-
нання проекту «Реконструкцiя, капiтальний ремонт та технiчне переосна-
щення магiстрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», а саме:

Субкредитної угоди вiд 29.05.2015 №13010-05/58 мiж Мiнiстерством 
фiнансiв України, Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi 
України, Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, публiчним акцiонерним товари-
ством «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» та Публiчним 
акцiонерним товариством «УКРТРАНСГАЗ» на суму кредиту, що не переви-
щує 150 (сто п'ятдесят) млн євро;

Проектної угоди мiж Європейським iнвестицiйним банком та Публiчним 
акцiонерним товариством «УКРТРАНСГАЗ» вiд 01.12.2014.

Курс на момент укладання договору становив 22,9341 грн за 1 Євро.
•предмет правочину: кредитнi ресурси у сумi до 150 млн. Євро (субкре-

дит вiд Мiнфiну) 
•ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена вiдповiдно до законодавства: загальна вартiсть договору 150 млн. 
Євро або 3 440 115,00 тис. грн.

•вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 32 808 044,00 тис. грн.

•спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 10,49 %; 

•загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, якщо 
рiшення приймається загальними зборами): рiшення одноосiбного 
акцiонера з кiлькiстю голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення: 6 494 611 600 шт.

•додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не 
передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного 
товариства: вiдсутнi.

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 Хоменко Андрiй Iванович
Т.в.о. Президента (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

31.10.2018
(дата)

акцIонерне товариство «УкртрансгаЗ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцIонерне 
товариство 
"чернIгIвавтосервIс"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

03119724

3. Місцезнаходження 14037, мiсто Чернiгiв,  
вул.Громадська, буд 39

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0462) 67-99-68 (0462) 67-99-68

5. Електронна поштова адреса pat_chas@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

pat-chas.in.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерно-
го товариства

II. текст повідомлення
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства, якi 

вiдбулися 01.11.2018 р. (Протокол № 24), було прийнято рiшення про змiну 
типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне. Дата державної 
реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що 
мiстяться у Єдиному держаному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - 
пiдприємцiв та громадських формувань - 01.11.2018 р. Повне найменуван-
ня акцiонерного товариства до змiни - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЧЕРНIГIВАВТОСЕРВIС». Повне найменування акцiонерного 
товариства пiсля змiни - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНIГIВАВТОСЕРВIС».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Директор Козир Володимир Олександрович

(підпис)
02.11.2018
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на 
власному веб-сайті (веб-сторінці).

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» 
Ідентифікаційний код за ЄДрПоУ емітента: 30926946 
місцезнаходження емітента: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., 

місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 56 
міжміський код, телефон та факс: (0566) 63-01-05, (0566) 63-01-00 
електронна поштова адреса емітента: lberezina@centravis.com.ua
адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://centravis.com/products-
services/certificates/ 

Вид інформації: відомості про прийняття рішення про надання згоди на 
вчинення значних правочинів

2. текст повідомлення
01.11.2018 року акціонером прийнято рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів.
Предмет правочину: кредитні операції (отримання емітентом кредиту) 
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 

(тис. грн.): 477 373 тис.грн. 
Валюта кредиту євро, сума кредиту 15 000 тис.євро, сума в гривнях за-

значається згідно ставки НБУ (3182,4894 грн. за 100 євро) станом на дату 
прийняття рішення. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (тис. грн.): 4 175 317 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 11,43

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах: 202 560 396

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 202 560 396
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти»: 0
Предмет правочину: передання майна та активів в заставу/іпотеку 
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 

(тис. грн.): 2 623 778 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності (тис. грн.): 4 175 317 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 62,84

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах: 202 560 396

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 202 560 396
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти»: 0

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

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

генеральний директор  атанасов Юрій васильович.

Приватне акцІонерне товариство «сентравІс ПроДакШн Юкрейн»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУбЛIчне акцIонерне 

товариство "ПерШий 
УкраЇнсЬкий 
мIЖнароДний банк"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

14282829

3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Андрiївська,4
4. Міжміський код, телефон та факс (044)231-71-99 (вн.8317)  

(044)231-73-45
5. Електронна поштова адреса Irina.Haschevich@fuib.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

https://about.pumb.ua/
investor#block342

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

II. текст повідомлення
31 жовтня 2018 року на засiданнi Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ 

БАНК» (далi – ПАТ «ПУМБ», Банк) (Протокол №302 вiд 31.10.2018р.) при-
йнято рiшення про призначення 01.11.2018р. Єременка Федота 
Євгенiйовича на посаду Заступника Голови Правлiння з управлiння ризикiв 
(CRO) шляхом його переведення з посади Заступника Голови Правлiння, у 
зв’язку iз змiною Органiзацiйної структури Банку. Термiн, на який обрано - 
до 18.12.2019 року включно.

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв:
З 17.12.2013р. по 31.10.2018р. ПАТ «ПУМБ» - Заступник Голови 

Правлiння;
З 01.08.2012р. до 16.12.2013р. – ПАТ «ПУМБ», керiвник Департаменту 

ризик-менеджменту;
З 01.09.2010р. до 31.07.2012р. – ПАТ «ПУМБ», керiвник Департаменту 

кредитних ризикiв.
Акцiями ПАТ «ПУМБ» не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини пан Єременко 

Федот Євгенiйович не має.
Згоду на розкриття паспортних даних Єременко Федот Євгенiйович не 

надавав.
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 Черненко Сергiй Павлович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

02.11.2018
(дата)

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцIонерне 
товариство "Iнтеко"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

31016969

3. Місцезнаходження 49000, м. Днiпро, площа Жовтнева, 
буд. 1Б

4. Міжміський код, телефон та факс 0567902029 0567902029
5. Електронна поштова адреса lek@inteco.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

inteco.com.ua

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

II. текст повідомлення
01.11.2018 р. позачерговими Загальними зборами Товариства (прото-

кол № 2 вiд 01.11.2018 р.) прийнято рiшення про вiдкликання з пiдстав, 
передбачених п. 1 ст. 36 КЗпП України (за угодою сторiн), Директора Това-
риства Гламазди Сергiя Миколайовича (особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних данних). Часткою в статутному капiталi не володiє.Вiдкликана 
посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини, та була обрана на посаду з 15.07.2017 р.

01.11.2018 р. позачерговими Загальними зборами Товариства (прото-
кол № 2 вiд 01.11.2018 р.) прийнято рiшення про обрання з 02.11.2018 р 
строком на 3 (три) роки Директором Товариства Храмцова Михайла 
Сергiйовича (паспорт МЕ 123594, виданий Печерським РУ ГУ МВС України 
в м. Києвi 08.08.2002 р.). Часткою в статутному капiталi не володiє. Iншi 
посади, якi займав протягом своєї дiяльностi: з 2015 р. i по теперешнiй час - 
Генеральний директор ТОВ «ПАНДА-IНВЕСТ». Обрана посадова особа не 
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2. Найменування посади Храмцов Михайло Сергiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство "Чернiгiвавтосервiс"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

03119724

3. Місцезнаходження 14037, мiсто Чернiгiв,  
вул.Громадська, буд 39

4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 67-99-68 (0462) 67-99-68
5. Електронна поштова адреса pat_chas@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

pat-chas.in.ua

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

II. текст повідомлення
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 24 вiд 

01.11.2018 р.) припинено повноваження Генерального директора Козира 
Володимира Олександровича в зв'язку iз змiною типу акцiонерного товари-
ства з публiчного на приватне. Особою не надана згода на розкриття пас-
портних даних. Особа володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 0,01 % 
статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Перебував на посадi шiсть мiсяцiв.

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 24 вiд 
01.11.2018 р.) припинено повноваження Члена Дирекцiї Романовської Оль-
ги Олексiївни в зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства з публiчного 
на приватне. Особою не надана згода на розкриття паспортних даних. Осо-
ба володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 0,002 % статутного капiталу. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебува-
ла на посадi шiсть мiсяцiв.

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 24 вiд 
01.11.2018 р.) припинено повноваження Члена Дирекцiї Горбаня Юрiя Во-
лодимировича в зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства з публiчного 
на приватне. Особою не надана згода на розкриття паспортних даних. Осо-
ба не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Перебував на посадi шiсть мiсяцiв.

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 24 вiд 
01.11.2018 р.) припинено повноваження Члена Дирекцiї Мосiча Сергiя Бо-
рисовича в зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства з публiчного на 
приватне. Особою не надана згода на розкриття паспортних даних. Особа 
володiє пакетом акцiй Товариства в розмiрi 0,006% статутного капiталу. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував 
на посадi шiсть мiсяцiв.

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 24 вiд 
01.11.2018 р.) припинено повноваження Члена Дирекцiї Кужiля Володимира 
Дмитровича в зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства з публiчного 
на приватне. Особою не надана згода на розкриття паспортних даних. Осо-
ба володiє пакетом акцiй Товариства в розмiрi 0,04% статутного капiталу. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебу-
вав на посадi шiсть мiсяцiв.

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 24 вiд 
01.11.2018 р.) припинено повноваження Голови Наглядової ради Глоби 
Олександра Iвановича в зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства з 
публiчного на приватне. Особою не надана згода на розкриття паспортних 
даних. Особа володiє пакетом акцiй Товариства в розмiрi 0,002% статутного 
капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Перебував на посадi один рiк i шiсть мiсяцiв.

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 24 вiд 
01.11.2018 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Кужiля 
Дмитра Володимировича в зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства з 
публiчного на приватне. Особою не надана згода на розкриття паспортних 
даних. Особа володiє пакетом акцiй Товариства в розмiрi 15,21 % статутно-
го капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Перебував на посадi один рiк i шiсть мiсяцiв.

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 24 вiд 
01.11.2018 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Борисенка 
Вiктора Олексiйовича в зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства з 
публiчного на приватне. Особою не надана згода на розкриття паспортних 
даних. Особа володiє пакетом акцiй Товариства в розмiрi 0,001 % статутно-
го капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Перебував на посадi один рiк i шiсть мiсяцiв.

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 24 вiд 
01.11.2018 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Вакуленка 
Сергiя Володимировича в зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства з 
публiчного на приватне. Особою не надана згода на розкриття паспортних 
даних. Особа володiє пакетом акцiй Товариства в розмiрi 11,18 % статутно-
го капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Перебував на посадi один рiк i шiсть мiсяцiв.

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 24 вiд 
01.11.2018 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Вакуленка 
Олександра Володимировича в зв'язку iз змiною типу акцiонерного товари-
ства з публiчного на приватне.Особою не надана згода на розкриття пас-
портних даних. Особа не володiє акцiями Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi 
один рiк i шiсть мiсяцiв.

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 24 вiд 
01.11.2018 р.) припинено повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Кондра-
тенко Iрини Петрiвни в зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства з 
публiчного на приватне. Особою не надана згода на розкриття паспортних 
даних. Особа володiє пакетом акцiй Товариства в розмiрi 0,003 % статутно-
го капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Перебувала на посадi шiсть мiсяцiв.

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 24 вiд 
01.11.2018 р.) припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Мартинюк 
Марiї Василiвни в зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства з публiчного 
на приватне. Особою не надана згода на розкриття паспортних даних. Осо-
ба володiє пакетом акцiй Товариства в розмiрi 0,002 % статутного капiталу. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебува-
ла на посадi шiсть мiсяцiв.

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 24 вiд 
01.11.2018 р.) припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Котляр 
Антонiни Миколаївни в зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства з 
публiчного на приватне. Особою не надана згода на розкриття паспортних 
даних. Особа володiє пакетом акцiй Товариства в розмiрi 0,003 % статутно-
го капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Перебувала на посадi шiсть мiсяцiв.

В зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства з публiчного на при-
ватне рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол б/н вiд 01.11.2018  р.) 
обрано Директором Козира Володимира Олександровича. Особою не на-
дана згода на розкриття паспортних даних. Особа володiє пакетом акцiй 
Товариства у розмiрi 0,01 % статутного капiталу. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
посаду Генерального директора ПАТ «ЧАС», за сумiсництвом - Директора 
ТОВ «Пассервiс-Люкс». Особу обрано на невизначений термiн.

В зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства з публiчного на при-
ватне позачерговими Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 24 вiд 
01.11.2018 р.) обрано Членом Наглядової ради Вакуленка Сергiя Володи-
мировича. Особою не надана згода на розкриття паспортних даних. Особа 
володiє пакетом акцiй Товариства в розмiрi 11,18 % статутного капiталу. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Директора ТОВ «Автоекспрес», за 
сумiсництвом - Заступника Генерального директора з перевезень 
ПАТ «ЧАС». Особу обрано строком на три роки.

В зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства з публiчного на при-
ватне позачерговими Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 24 вiд 
01.11.2018 р.) обрано Членом Наглядової ради Вакуленка Олександра Во-
лодимировича, як представника акцiонера ТОВ «Пассервiс-Люкс», який 
володiє пакетом акцiй Товариства в розмiрi 8,33 % статутного капiталу. 
Рiшенням Наглядової ради (Протокол б/н вiд 01.11.2018 р.) Вакуленка 
Олександра Володимировича обрано Головою Наглядової ради. Особою 
не надана згода на розкриття паспортних даних. Особа не володiє акцiями 
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Служба в Нацiональнiй 
полiцiї; з 18.07.2016 р. Заступник Генерального директора iз загальних пи-
тань ПАТ «ЧАС». Особу обрано строком на три роки.

В зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства з публiчного на при-
ватне позачерговими Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 24 вiд 
01.11.2018 р.) обрано Членом Наглядової ради Кравченка Олексiя Михай-
ловича, як представника акцiонера ТОВ «Техремонт», який володiє пакетом 
акцiй Товариства в розмiрi 12.01 % статутного капiталу. Особою не надана 
згода на розкриття паспортних даних. Особа не володiє акцiями Товари-
ства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Про-
тягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду старшого майстера ТОВ «Техре-
монт». Особу обрано строком на три роки.

В зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства з публiчного на при-
ватне позачерговими Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 24 вiд 
01.11.2018 р.) обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Котляр Антонiну Миколаїв-
ну. Рiшенням Ревiзiйної комiсiї (Протокол б/н вiд 01.11.2018 р.) Котляр 
Антонiну Миколаївну обрано Головою Ревiзiйної комiсiї. Особою не надана 
згода на розкриття паспортних даних. Особа володiє пакетом акцiй Товари-
ства в розмiрi 0,003 % статутного капiталу. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймала посади: пенсiонер. Особу обрано строком на п'ять рокiв.

В зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства з публiчного на при-
ватне позачерговими Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 24 вiд 
01.11.2018 р.) обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Шашко Нiну Миколаївну. 
Особою не надана згода на розкриття паспортних даних. Особа володiє 

Приватне акцIонерне товариство «чернIгIвавтосервIс»
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пакетом акцiй Товариства в розмiрi 0,003 % статутного капiталу. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймала посаду диспетчера ДП «Пассервiс». Особу обрано 
строком на п'ять рокiв.

В зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства з публiчного на приват-
не Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 24 вiд 
01.11.2018 р.) обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Лободу Раїсу Павлiвну. Осо-
бою не надана згода на розкриття паспортних даних. Особа володiє паке-
том акцiй Товариства в розмiрi 0,003 % статутного капiталу. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти 

рокiв обiймала посаду касира ДП «Пассервiс». Особу обрано строком на 
п'ять рокiв.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 
2. Директор Козир Володимир Олександрович

(підпис)
02.11.2018

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

22927045

3. Місцезнаходження 03022, м.Київ, Козацька, 120/4 лiт. "Є"
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 364-02-00 (044) 364-02-66 
5. Електронна поштова адреса kanc@centrenergo.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.centrenergo.com

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

II. текст повідомлення
02.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол 

№16/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме на 
зарахування зустрiчних однорiдних вимог мiж ПАТ «Центренерго» та 
регiональною фiлiєю «Пiвденна залiзниця» ПАТ «Українська залiзниця» 
станом на 25.09.2018 на суму 59 235,03 грн.

Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 10073652 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв 
ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0.00059 вiдсоткiв.

На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 02.11.2018 (протокол 
№16/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що про-
голосували «за» прийняття рiшення - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що прого-
лосували «проти» прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада право-
мочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 
роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.

Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 
20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, правочини щодо зарахуван-
ня зустрiчних однорiдних вимог вiдносяться до значних правочинiв.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади ГромкоЯ.А.
Виконуючий обов'язки 
генерального директора 
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
02.11.2018

(дата)

ПУбЛIчне акцIонерне товариство «центренерго»

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«ПРОМIНВЕСТГРУП-1»

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

32851642

3. Місцезнаходження 03150, м. Київ,  
вул. Велика Василькiвська, 62/64

4. Міжміський код, телефон та факс 044-2073828 044-2073828
5. Електронна поштова адреса 044-2073828
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «ПРОМIНВЕСТГРУП-1» б/н вiд 

01 листопада 2018 року вирішено припинити повноваження Наглядової 
ради ПрАТ «ПРОМIНВЕСТГРУП-1» Голову Наглядової ради Чумакова 

Дмитра Дмитровича та члена Наглядової ради Коломійця Валерія Владле-
новича.

Рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «ПРОМIНВЕСТГРУП-1» б/н вiд 
01 листопада 2018 року прийнято рішення обрати новий склад Наглядової 
ради ПрАТ «ПРОМIНВЕСТГРУП-1», а саме: члена Наглядової ради Чума-
кова Дмитра Дмитровича (паспорт НЕ556736, виданий 07.02.1997 Бол-
градським РВ УМВС України в Одеськiй областi, не володiє часткою у ста-
тутному капiталi емiтента, не має непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини) та члена Наглядової ради ПрАТ «ПРОМIНВЕСТГРУП-1» 
Балєва Марина Петровича (паспорт КМ337388, виданий 27.10.2005 Бол-
градським РВ УМВС України в Одеськiй областi, не володiє часткою у ста-
тутному капiталi емiтента, не має непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини) термiном на 3 (три) роки.

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 Шовкалюк Олександр Вiкторович
Генеральний директор 
Шовкалюк О.В.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

02.11.2018
(дата)

Приватне акцIонерне товариство  
«ПромIнвестгрУП-1»

особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Приватне акцIонерне товариство 

«сУДнобУДIвний ЗавоД «Лиман»
65026, м. Одеса, Преображенська, 4 кв. 2А, код 01373890; 
телефон, факс (048) 723-42-13 (048) 723-42-13; ел. 
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії: 02.11.2018
Зміст інформації:

Єрьомкiна Iрина Геннадiївна звiльнена з посади генерального директо-
ра 01.11.2018 за власним бажанням. Розмір частки в статутному капіталі 
емітента 0,0. Протокол наглядової ради б/н вiд 31.10.2018. Судимостi за 
корисливi та посадовiзлочини не має.

Кравченко Олександр Гаврилович призначен на посаду генерального 
директора 01.11.2018. Розмір частки в статутному капіталі емітента 0,0. 
Протокол наглядової ради б/н вiд 31.10.2018. Судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

генеральний директор  кравченко олександр гаврилович

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:  
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Приватне акціонерне товариство «Пластмодерн» (адреса: 08298 
Київська обл., смт. Коцюбинське, вул.Пономарьова,1, код ЄДРЮО 
31985955) повідомляє про проведення за рішенням Наглядової ради Това-
риства позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться 14 грудня 2018 року, початок в 11-00 год. за адресою: київ-
ська обл., смт. коцюбинське, вул.Пономарьова,1, кабінет голови 
Правління.

ПорЯДок Денний: 
1. Прийняття рішення про вчинення значного правочину (збільшення 

відповідальності Товариства перед ПАТ «КРЕДОБАНК» за договором по-
руки від 28.01.2016 року за зобов’язаннями ТОВ «НВФ «Пластмодерн» 
перед ПАТ «КРЕДОБАНК» за Генеральним договором № 190 про здійснен-
ня кредитування від 01.12.2015 року).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у по-
зачергових загальних зборах акціонерів - 10.12.2018 р. Реєстрація акціо-
нерів проводиться з 10.30 год. до 10.50. год. у день та за місцем прове-

дення зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати 
при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, для представ-
ників акціонера – паспорт, або інший документ, що посвідчує особу, та 
доручення, оформлене згідно чинного законодавства України. До дати 
проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезна-
ходженням Товариства за адресою: Київська обл., смт. Коцюбинське, 
вул.Пономарьова,1, кабінет Голови Правління з 11.00 год. до 13.00 год. 
кожного вівторка та четверга, а в день проведення загальних зборів – з 
10.00 год. до 10-30 год.- також у місці їх проведення. Посадова особа, 
відповідальна за процедуру ознайомлення акціонерів з документами – 
Стецько Микола Васильович. Пропозиції щодо порядку денного загаль-
них зборів акціонерів будуть прий матися не пізніше, як за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів акціо нерів Товариства за місцем їх прове-
дення. 

Довідки за тел. +380672451222, голова правління стецько м.в.

Приватне акцІонерне товариство  
«ПЛастмоДерн»

ПовІДомЛеннЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості: Повне найменування емітента: Приватне ак-

цІонерне товариство «овIДIоПоЛЬсЬкий агро-
бУД»; Організаційно – правова форма: Приватне акціонерне товариство; Іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ: 03578751; Місцезнаходження: 67801, Одеська  обл., 
Овiдiопольський р-н, смт Овiдiополь , вул. Одеська, буд. 16; Міський код, телефон 
та факс: (04851) 31242, 31403; Електронна поштова адреса: 03578751@
Ovidiopolagrobud.pat.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: ovidiopolagrobud.pat.ua; Вид 
особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

2. текст повідомлення: Наглядовою радою ПРАТ «ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ 
АГРОБУД» від 05.11.2018 року, прийнято рішення: - припинити повноваження 
голови Правління Хроменкова Сергія Володимировича, особа володіє часткою 
в статутному капіталі емітента – 41,94%; строк, протягом якого особа перебува-
ла на посадi з 10.09.2013р. по 05.11.2018р. - припинити повноваження члена 
Правління Головiної Свiтлани Володимирiвни, особа володіє часткою в статут-

ному капіталі емітента – 0,56%; строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi з 10.09.2013р. по 05.11.2018р. - припинити повноваження члена Прав-
ління Мiллера Володимира Євгеновича, особа володіє часткою в статутному 
капіталі емітента – 0,67%; строк, протягом якого особа перебувала на посадi з 
10.09.2013р. по 05.11.2018р. - призначити на посаду голови Правління Хромен-
кова Сергiйя Володимировича, строком на 5 років, особа володіє часткою в 
статутному капіталі емітента – 41,94%; інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх 5 років: голови Правління. - призначити на посаду члена Правлін-
ня Головiну Свiтлану Володимирiвну, строком на 5 років, особа володіє часткою 
в статутному капіталі емітента – 0,56%; інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх 5 років: головний бухгалтер. - призначити на посаду члена Прав-
ління Мiллера Володимира Євгеновича, строком на 5 років, особа володіє част-
кою в статутному капіталі емітента – 0,67%; інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх 5 років: тренер, заступник директора. Посадові особи не 
мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. Голова правління ________ Хроменков С.В.

 М.П.  05.11.2018р.
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Приватне акціонерне товариство «страхова компанія свісс класік 
Лайф» код за ЄДРПОУ 33152529 (надалі – Товариство), що знаходиться за 
адресою: 01021, Україна, місто київ, провулок Івана мар’яненка, 9 по-
відомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів То-
вариства (надалі – Загальні збори).

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів: 
21.11.2018 р. о 12:00; Україна, місто київ, вул. Левандовська, буд. 12, 
к.84.

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів (представників акціонерів) проводиться 
з 11:00 до 11:50 у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах: 15.11.2018 р. станом на 24:00 год.

Перелік питань разом з проектом рішень  
(крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, 

включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, та надання їй 

повноважень щодо засвідчення бюлетенів для голосування цих Загальних 
зборів Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень чле-
нів лічильної комісії.

Проект рішення: «Припинити повноваження членів лічильної комісії, 
обраних на попередніх Загальних зборах акціонерів. Для підрахунку голо-
сів під час голосування на Загальних зборах обрати лічильну комісію у 
складі трьох осіб, обраних Загальними зборами. Надати лічильній комісії 
повноваження щодо засвідчення бюлетенів для голосування цих Загаль-
них зборів Товариства».

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
Проект рішення: «Обрати головою Загальних зборів: особа, обрана 

головою Загальних зборів Загальними зборами. Обрати секретарем За-
гальних зборів: особа, обрана секретарем Загальних зборів Загальними 
зборами. Доручити голові та секретарю Загальних зборів підписати прото-
кол позачергових Загальних зборів Товариства».

3. Доповідь Виконавчого органу про необхідність приведення діяльності 
Товариства у відповідність до вимог Положення про обов’язкові критерії і 
нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибут-
ковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого 
розпорядженням Нацкомфінпослуг №850 від 07.06.2018 р.

Проект рішення: «Взяти до уваги доповідь Виконавчого органу про 
необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог 
Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та 
платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковос-
ті операцій страховика, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг 
№850 від 07.06.2018 р. Доручити Виконавчому органу Товариства вжити 
необхідних заходів для приведення діяльності Товариства у відповідність 
до вимог законодавства у строк до 31 грудня 2018 року».

4. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізо-
ра Товариства.

Проект рішення: «Припинити достроково повноваження Ревізора То-
вариства».

5. Прийняття рішення про обрання Ревізора Товариства, затвердження 
умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового до-
говору з Ревізором.

Проект рішення: «Обрати Ревізором Товариства: особу, кандидатуру 
якої запропоновано акціонерами. Затвердити умови цивільно-правового 
договору, що укладатиметься з Ревізором. Особа, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правового договору Ревізором: особа уповноважена 
Загальними зборами».

6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень вну-
трішнього аудитора Товариства.

Проект рішення: «Припинити достроково повноваження внутрішнього 
аудитора Товариства».

7. Прийняття рішення про обрання внутрішнього аудитора Товариства, 
затвердження умов цивільно-правового договору (трудового договору), що 
укладатиметься з внутрішнім аудитором Товариства, встановлення розмі-
ру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правового договору (трудового договору) з внутрішнім аудитором 
Товариства.

Проект рішення: «Обрати внутрішнім аудитором Товариства: особу, 
кандидатуру якої запропоновано акціонерами. Затвердити умови цивільно-
правового договору (трудового договору), що укладатиметься з внутрішнім 
аудитором Товариства. Встановити розмір винагороди, у сумі визначеній 
Загальними зборами. Особа, яка уповноважується на підписання цивільно-
правового договору (трудового договору) з внутрішнім аудитором Товари-
ства: особа уповноважена Загальними зборами».

8. Прийняття рішення про припинення повноважень тимчасово викону-
ючого обов’язки Генерального директора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження тимчасово виконуючого 
обов’язки Генерального директора Товариства.

9. Прийняття рішення про обрання Генерального директора Товари-
ства. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Генеральним 
директором Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання від імені Товариства контракту з 
Генеральним директором.

Проект рішення: Обрати Генеральним директором Товариства: особу, 
кандидатуру якої запропоновано акціонерами. Затвердити умови контрак-
ту, що укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановити 
розмір винагороди. Особа, яка уповноважується на підписання від імені 
Товариства контракту з Генеральним директором: особа уповноважена 
Загальними зборами».

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з 
дня проведення Загальних зборів, визначення їх характеру та сукупної гра-
ничної вартості.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення усіх значних правочинів (договорів), які будуть вчинятися (укла-
датися) Товариством у період протягом одного року з дня проведення За-
гальних зборів, що стосуватимуться страхування, перестрахування, фінан-
сової діяльності, пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових 
резервів та управлінням ними, у визначеному Загальними зборами харак-
тері та сукупній граничній вартості, якщо ринкова вартість майна або по-
слуг, що може бути предметом даних правочинів більше 10%, 25% та 50% 
вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: 
акціо нери Товариства мають можливість ознайомитись з матеріалами 
(документами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту по-
рядку денного Загальних зборів, в робочий час в робочі дні за адресою: 
01010, Україна, місто Київ, вул. Левандовська, буд. 14, к. 84. Посадова 
особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, – Самко Наталія Геннадіївна. Для ознайомлення з доку-
ментами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а 
для представників акціонерів – додатково документ, що посвідчує по-
вноваження представника.

адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвер-
тій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: 
www.swiss-cl.com

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використову-
ватися: акціонери, відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціо-
нерні товариства» мають право ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного та подати письмові запити 
щодо питань порядку денного; право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного.

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

Для особистої участі у Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіре-
ністю: представник акціонера на загальних зборах – фізична особа або 
уповноважена особа юридичної особи, має право представляти інтере-
си акціонера та брати участь у голосуванні від його імені на підставі 
довіреності. Довіреність, яка видана акціонером - фізичною особою, по-
свідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють 
нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у 
встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені акціонера - юри-
дичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою 
на це її установчими документами. Представник акціонера під час голо-
сування на загальних зборах діє в межах завдання щодо голосування, 
визначених в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник має право голосувати на загальних зборах 
акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм пред-
ставникам, а також у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника.

Телефон для довідок: (044) 280 21 35
наглядова рада ат «ск свісс класік Лайф»

Приватне акцІонерне товариство «страХова комПанІЯ свІсс кЛасІк Лайф»
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Приватне акцІонерне товариство «макарІвсЬкий 
райагроПостач»

(код ЄДРПОУ 00904701, місцезнаходження: Україна, 08004, Київська обл., 
Макарівський р-н, с. Калинівка, вул. Київська, 107)

повідомляє, про зміни до проекту порядку денного позачергових 
Загальних Зборів акціонерів Приватного акцІонерного товари-
ства «макарІвсЬкий райагроПостач», які відбудуться «22» листо-
пада 2018 року за адресою: Україна, 08004, київська обл., макарів-
ський р-н, с. калинівка, вул. київська, 107 (кімната №1). Початок 
зборів об 12 годині 00 хвилин.

реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться
з 11-00 до 11-45 год. «22» листопада 2018 року за місцем проведення 

загальних зборів. Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» пе-
релік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, 
складається на 24-00 годину «16» листопада 2018 р. (станом на 24 годину 
за три робочих дні до дня проведення таких зборів) 

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 

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

загальних зборах.
4. Надання безвідсоткової позики на поворотній основі (поворотна фі-

нансова допомога) терміном на три роки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСЬ «ПЕРФЕКТ СТАЙЛ» в сумі 1600000,00 гривень (один 
мільйон шістсот тисяч гривень).

5. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МА-
КАРІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» шляхом його реорганізації (перетворен-
ня) в Товариство з обмеженою відповідальністю «МАКАРІВСЬКИЙ РАЙ-
АГРОПОСТАЧ».

6. Про порядок і умови здійснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКАРІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» шляхом 
перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «МАКАРІВ-
СЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ».

7. Про затвердження плану перетворення Товариства.
8. Про призначення комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА «МАКАРІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» (надалі – Комісія), 
обрання персонального складу Комісії у зв’язку з його перетворенням на 
товариство з обмеженою відповідальністю. Надання Комісії з припинення 
доручень по виконанню передбачених законодавством України дій щодо 
реорганізації Товариства.

9. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКАРІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» в 
зв’язку з його припиненням шляхом перетворення.

10. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної 
комісії.

11. Про затвердження умов та порядку викупу акцій ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКАРІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» у акці-
онерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товари-
ства шляхом його перетворення.

12. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випущених 
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАКАРІВСЬКИЙ РАЙ-
АГРОПОСТАЧ», на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою 
відповідальністю «МАКАРІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ».

13. Про зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «МАКАРІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ».

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 товари-
ства»: 00904701.smida.gov.ua.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається по-
відомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій 
товариства – 296877 шт., голосуючих акцій -269715 шт.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з доку-
ментами та матеріалами, пов’язаними з порядком денним, акціонери (та їх 
представники) можуть ознайомиться за письмовим запитом за місцезнахо-
дженням Товариства за адресою: 08004, Київська обл., Макарівський р-н, 
с. Калинівка, вул. Київська, 107 (Кабінет Голови Наглядової ради) у робочі 
дні з 09:00 години до 18:00 години (а в день проведення зборів без подання 
письмового запиту – також у місці їх проведення). У письмовому запиті ак-
ціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кіль-
кість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного 
облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення. Відпові-
дальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з 
документами – Голова наглядової ради Качур Валерій Іванович, 
тел. 0503103522

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом 
якого такі права можуть використовуватися:

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

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі 
якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених 
ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові 
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
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 пропо-
зицій до проекту порядку денного.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКАРІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» повинні 
мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший доку-
мент, що може ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів 
додатково – належним чином оформлену довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу пред-
ставника.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю: акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповно-
важеного представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної 
особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізич-
на особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік 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.

наглядова рада Приватного акцІонерного товариства 
«макарІвсЬкий райагроПостач»

Приватне акцІонерне товариство «макарІвсЬкий райагроПостач»

ПовІДомЛеннЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТОВКАЧIВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 01056244
3. Місцезнаходження: 11114, смт. Першотравневе Овруцького району 

Житомирської областi, Залiзнична,9
4. Міжміський код, телефон та факс: +380414867501 +380414867501
5. Електронна поштова адреса: gppk@ovr.zt.ukrtel.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: https://tovkgzk.000webhostapp.com/
informa

7. Вид особливої інформації : Відомості про прийняття рішення про на-
дання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст повідомлення
02.11.2018 р. Наглядовою радою ПрАТ «Товкачiський ГЗК» було прий-

няте рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет 
правочину: укладання мiж Товариством та Акцiонерним товариством 
«Нiкопольський завод феросплавiв» Договору поставки феросплавiвi на 
загальну суму 26000000,00 грн (двадцять шiсть мiльйонiв гривень 

Приватне акцIонерне товариство «товкачIвсЬкий гIрничо-ЗбагачУваЛЬний комбIнат»
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00 копiйок). Ринкова вартiсть предмету правочину визначена вiдповiдно до 
законодавства та складає 26 000 000,00 грн. Вартiсть активiв пiдприємства 
за данними останньої фiнансової звiтностi 187298 тис.грн. Спiвiдношення 
ринкової вартостi майна, що є предметом правочину до вартостi активiв 
пiдприємства за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 
13,881%. Голосували «за» прийняття рiшення - 100% членiв Наглядової 

ради, що приймали участь у засiданнi, «проти» - 0% членiв Наглядової ради 
Товариства, що приймали участь у засiданнi.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством: голова правління в.П. савчук 02.11.2018 р.

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 ПУбЛІчне акцІонер-

не товариство 
"ЗаПорІЖнерУДПром"

2. Код за ЄДРПОУ 00292333
3. Місцезнаходження 69014 м.Запоріжжя  

вул. М.Краснова, 12-а
4. Міжміський код, телефон та факс (061) 228-28-90 (061) 228-28-84
5. Електронна поштова адреса marinaem@zpnerudprom.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://smida.gov.ua/site/00292333/

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
02.11.18 р. Наглядовою радою ПАТ «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ» прийнято 

рiшення:
- Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого 

є заiнтересованiсть, а саме договору про надання поворотної фінансової 
допомоги з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКВА 
ДЕЛЮКС» (04070, м. Київ, Подільський район, вул. БРАТСЬКА, буд. 6; 

ЄДРПОУ 41458295), згідно якого ПАТ «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ» приймає на 
себе зобов'язання надати ТОВ «АКВА ДЕЛЮКС» безвідсоткову поворотну 
фінансову допомогу в строк до 30.11.18 р. на строк до 31.12.19 р.

- Визначити можливість укладання додаткових угод, які можуть 
змiнювати умови договору щодо строкiв i форми оплати, в тому числі, але 
не виключно, у вигляді заліку зустрічних однорідних вимог.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом 
правочину, визначена відповідно до законодавства, та становить 
703,5 тис. грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фі-
нансової звітності - 66 572 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості май-
на або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1,06%.

Інформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та озна-
ки заiнтересованостi: ТОВ «АКВА ДЕЛЮКС»- сторона правочину є юридич-
ною особою, якою одноосібно володіє засновник- юридична особа, кінце-
вий бенефіціарний власник якої є посадовою особою (головою Наглядової 
ради) ПАТ «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ» - Агеєв Олександр Євгенович.

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 Заболотний В. М.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.11.02
(дата)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента акцIонерне 

товариство 
"акцIонерний 
комерцIйний банк 
"конкорД"

2. Код за ЄДРПОУ 34514392
3. Місцезнаходження 49000 м. Днiпро  

площа Троїцька, буд. 2
4. Міжміський код, телефон та факс 0562-31-13-14 0562-31-04-38
5. Електронна поштова адреса info@concord.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://concord.ua

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
Наглядовою радою АТ «АКБ «КОНКОРД» (протокол засiдання Наглядо-

вої ради вiд 01.11.2018 р.) прийнято рiшення про переведення з 02.11.2018 
року Мiняйла Валентина Францевича з посади Голови Правлiння АТ «АКБ 
«КОНКОРД» на посаду радника Голови Наглядової ради АТ «АКБ «КОН-
КОРД» на безстроковий строк. Мiняйло В.Ф. перебував на посадi Голови 
Правлiння АТ «АКБ «КОНКОРД» з 11.04.2017 р. по 01.11.2018 р.

Пiдставою для прийняття рiшення Наглядовою радою та обґрунтуван-
ням змiн у персональному складi посадових осiб АТ «АКБ «КОНКОРД» є 
заява Мiняйла В.Ф. про переведення його на посаду радника Голови На-
глядової ради АТ «АКБ «КОНКОРД».

Мiняйло В.Ф. часткою у статутному капiталi АТ «АКБ «КОНКОРД» не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АТ «АКБ «КОНКОРД» (протокол 
засiдання Наглядової ради вiд 01.11.2018 р.) Першого заступника Голови 
Правлiння Задою Юрiя Анатолiйовича призначено Головою Правлiння 
АТ «АКБ «КОНКОРД» з правом вступити на посаду з моменту отримання 

письмової згоди на це Нацiональним банком України, на безстроковий 
строк.

Iншi посади, якi обiймав Задоя Ю.А. протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: 
керiвник по роботi з крупними корпоративними клiєнтами Вiддiлення 
Днiпропетровське ПАТ «АЛЬФА-БАНК», Радник Голови Правлiння 
ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА», начальник вiддiлу розвитку 
мережi Управлiння по роботi з мережею Департаменту роздрiбного бiзнесу 
ПАТ «БТА БАНК», Заступник Голови правлiння, член правлiння ПАТ «АКБ 
«КОНКОРД», Перший заступник Голови Правлiння, член Правлiння 
АТ «АКБ «КОНКОРД».

Пiдставою для прийняття рiшення Наглядовою радою та обґрунтуван-
ням змiн у персональному складi посадових осiб АТ «АКБ «КОНКОРД» є 
заява Задої Ю.А.

Задоя Ю.А. часткою у статутному капiталi АТ «АКБ «КОНКОРД» не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АТ «АКБ «КОНКОРД» (протокол 
засiдання Наглядової ради вiд 01.11.2018 р.) з 02.11.2018 року до моменту 
отримання письмової згоди на погодження кандидатури Голови Правлiння 
АТ «АКБ «КОНКОРД» Нацiональним банком України виконання обов’язкiв 
Голови Правлiння покласти на заступника Голови Правлiння Савченко Ми-
хайла Олександровича.

Iншi посади, якi обiймав Савченко М.О. протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: 
заступник начальника управлiння по роботi з проблемними активами 
ПАТ «Банк Кредит Днiпро»; член правлiння – начальник департаменту кор-
поративного бiзнесу ПАТ «АКБ «КОНКОРД», заступник Голови Правлiння 
АТ «АКБ «КОНКОРД».

Савченко М.О. часткою у статутному капiталi АТ «АКБ «КОНКОРД» не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

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 Савченко Михайло Олександрович
Виконуючий обов'язки 
Голови Правлiння

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.11.02
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:  
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про 

АТ "ТОРГОВИЙ ДIМ "СПОРТЕК"
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ТОРГОВИЙ ДIМ "СПОРТЕК"     

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  01555289
3. Місцезнаходження  61009, м.Харкiв, просп.Гагарiна, буд.183-А
4. Міжміський код, телефон та факс (0572) 52-80-03, 739-22-33
5. Електронна поштова адреса  info@spotek.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації  http://www.spotek.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів

2. Текст повідомлення
01 листопада 2018 р. Наглядовою радою Товариства було прийнято рi-

шення про вчинення значного правочину у сумi 1 450 тис.грн. Предметом

правочину є оренда нежитлового примiщення. Результати голосування:
"ЗА" - 3 голоси (одноголосно), "ПРОТИ" - немає.Загальна кiлькiсть голо-
сiв: 3. Додаткових критерiєв для вiднесення правочину до значного пра-
вочину немає.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину - 1 450
тис.грн. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 12134.4 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів на 01.01.2018 - 11,95%.

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

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

Директор  
Качетжиїва О.І.  

01.11.2018 р.

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів 
ПРАТ "ВЕСНА"

Акціонер, який володіє більш ніж 10% акцій Приватного акціонерного то-
вариства "Весна" (надалі - Товариство), місцезнаходження: 25006, м.Кіро-
воград, вул.Велика Перспективна,10, офіс 19, відповідно до статті 47 За-
кону України "Про акціонерні товариства" та пункту 7.2.5 статуту Товарис-
тва, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
Товариства (надалі - збори), які відбудуться 7 грудня 2018 р. о 12.30 за ад-
ресою: м.Кропивницький, вул.Велика Перспективна,13/16, 2-й поверх,
ресторан готелю "Європа". Реєстрація акціонерів (їх представників) - з
12.00 до 12.25. Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі
паспорт, для представників - довіреність. Дата складання переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у зборах 3 грудня 2018 р. на 24.00.

Порядок денний:
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення

їх повноважень, затвердження умов договору на виконання депозитарною
установою послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню
проведення загальних зборів акціонерів.

2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвердження

регламенту зборів.
4. Скасування рішень, затверджених Загальними зборами акціонерів

ПрАТ "Весна" 13 лютого 2015 року.
5. Скасування рішень, затверджених Загальними зборами акціонерів

ПрАТ "Весна" 07 вересня 2015 року.
6. Скасування рішень, затверджених Наглядовою радою ПрАТ "Весна"

протягом 2014-2016 років.
7. Затвердження правочинів про відчуження нерухомості, укладених в

2016-2017 роках.
8. Прийняття рішення про відшкодування Товариством витрат акціонера,

з ініціативи якого скликались збори, на організацію, підготовку та прове-
дення зборів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України:
13743004.smida.gov.ua. Від дати надіслання повідомлення про проведення
зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має можливість ознай-
омитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за адресою: 25006, м.Кропивницький, вул.Воронцовсь-
ка,66А, в робочі дні з 10.00 до 12.00, а також в день зборів в місці прове-
дення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Кожен акціонер має пра-
во надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного зборів та порядку денного зборів до дати проведення збо-
рів. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного зборів. Пропозиції вносяться акціонерами згід-
но статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Для участі в збо-
рах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. Представник акціонера,
якому надана довіреність на участь в зборах, повинен мати при собі пас-
порт та належним чином оформлену довіреність. Його повноваження що-
до голосування з питань порядку денного зборів, визначені довіреністю,
можуть бути на власний розсуд загальною кількістю акцій, що належать ак-
ціонеру, або можуть бути обмежені довіреністю щодо кількості акцій, якою
довіритель має право голосувати, чи завданням щодо голосування з кож-
ного питання порядку денного. Особою, відповідальною за порядок ознай-
омлення акціонерів з документами є Сюр Наталія Вікторівна.

Акціонер, який володіє 10 і більше відсотків простих іменних акцій При-
ватного акціонерного товариства "Весна".

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про 

АТ "ТОРГОВИЙ ДIМ "СПОРТЕК"
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ТОРГОВИЙ ДIМ "СПОРТЕК"     

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  01555289
3. Місцезнаходження  61009, м.Харкiв, просп.Гагарiна, буд.183-А
4. Міжміський код, телефон та факс (0572) 52-80-03, 739-22-33
5. Електронна поштова адреса  info@spotek.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації  http://www.spotek.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів

2. Текст повідомлення
01 листопада 2018 р. Наглядовою радою Товариства було прийнято рi-

шення про вчинення значного правочину у сумi 1 450 тис.грн. Предметом

правочину є оренда нежитлового примiщення. Результати голосування:
"ЗА" - 3 голоси (одноголосно), "ПРОТИ" - немає.Загальна кiлькiсть голо-
сiв: 3. Додаткових критерiєв для вiднесення правочину до значного пра-
вочину немає.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину - 1 450
тис.грн. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 12134.4 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів на 01.01.2018 - 11,95%.

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

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

Директор  
Качетжиїва О.І.  

01.11.2018 р.

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів 
ПРАТ "ВЕСНА"

Акціонер, який володіє більш ніж 10% акцій Приватного акціонерного то-
вариства "Весна" (надалі - Товариство), місцезнаходження: 25006, м.Кіро-
воград, вул.Велика Перспективна,10, офіс 19, відповідно до статті 47 За-
кону України "Про акціонерні товариства" та пункту 7.2.5 статуту Товарис-
тва, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
Товариства (надалі - збори), які відбудуться 7 грудня 2018 р. о 12.30 за ад-
ресою: м.Кропивницький, вул.Велика Перспективна,13/16, 2-й поверх,
ресторан готелю "Європа". Реєстрація акціонерів (їх представників) - з
12.00 до 12.25. Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі
паспорт, для представників - довіреність. Дата складання переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у зборах 3 грудня 2018 р. на 24.00.

Порядок денний:
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення

їх повноважень, затвердження умов договору на виконання депозитарною
установою послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню
проведення загальних зборів акціонерів.

2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвердження

регламенту зборів.
4. Скасування рішень, затверджених Загальними зборами акціонерів

ПрАТ "Весна" 13 лютого 2015 року.
5. Скасування рішень, затверджених Загальними зборами акціонерів

ПрАТ "Весна" 07 вересня 2015 року.
6. Скасування рішень, затверджених Наглядовою радою ПрАТ "Весна"

протягом 2014-2016 років.
7. Затвердження правочинів про відчуження нерухомості, укладених в

2016-2017 роках.
8. Прийняття рішення про відшкодування Товариством витрат акціонера,

з ініціативи якого скликались збори, на організацію, підготовку та прове-
дення зборів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України:
13743004.smida.gov.ua. Від дати надіслання повідомлення про проведення
зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має можливість ознай-
омитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за адресою: 25006, м.Кропивницький, вул.Воронцовсь-
ка,66А, в робочі дні з 10.00 до 12.00, а також в день зборів в місці прове-
дення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Кожен акціонер має пра-
во надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного зборів та порядку денного зборів до дати проведення збо-
рів. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного зборів. Пропозиції вносяться акціонерами згід-
но статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Для участі в збо-
рах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. Представник акціонера,
якому надана довіреність на участь в зборах, повинен мати при собі пас-
порт та належним чином оформлену довіреність. Його повноваження що-
до голосування з питань порядку денного зборів, визначені довіреністю,
можуть бути на власний розсуд загальною кількістю акцій, що належать ак-
ціонеру, або можуть бути обмежені довіреністю щодо кількості акцій, якою
довіритель має право голосувати, чи завданням щодо голосування з кож-
ного питання порядку денного. Особою, відповідальною за порядок ознай-
омлення акціонерів з документами є Сюр Наталія Вікторівна.

Акціонер, який володіє 10 і більше відсотків простих іменних акцій При-
ватного акціонерного товариства "Весна".

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 товари-

ство "Страхова компанiя 
"САЛАМАНДРА"

2. Код за ЄДРПОУ 21870998
3. Місцезнаходження 49000 мiсто Днiпро 

вул. Короленко, 21
4. Міжміський код, телефон та факс 0567265540 0567265540
5. Електронна поштова адреса h.hryshchenko@idim.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://idim.com.ua

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

II. текст повідомлення
01 листопада 2018 року Наказом Генерального директора Товариства 

№96-к/тр вiд 01.11.2018р. було припинено повноваження Головного бух-
галтера Товариства Козакової Людмили Миколаївни з 01.11.2018р. за уго-
дою сторiн на пiдставi її заяви. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття її паспортних даних. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента, 

якою володiє посадова особа, складає 0 %, розмiр пакета акцiй емiтента, 
який належить посадовiй особi, складає 0 грн. Посадова особа не має не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа 
перебувала на посадi з 01 вересня 2014 року (чотири роки та 2 мiсяцi).

01 листопада 2018 року Наказом Генерального директора Товариства 
№98-к/тр вiд 01.11.2018р. призначено на посаду Головного бухгалтера То-
вариства Гришину Свiтлану Iванiвну з 02 листопада 2018 року на пiдставi її 
заяви, згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. 
Розмiр пакету акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, складає 
0 грн., частка посадової особи в статутному капiталi емiтента складає 0 %. 
Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Останнi п'ять рокiв посадова особа займала такi посади: Заступ-
ник головного бухгалтера бухгалтерiї Департаменту фiнансiв ПрАТ «СК 
«Саламандра-Україна», Головний бухгалтер ПрАТ «СК УОСК», Головиний 
бухгалтер ПрАТ «СК «Орлi» . Посадову особу призначено безтермiново.

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 маленко р.I.
генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.11.02
(дата)

Приватне акцIонерне товариство “страХова комПанIЯ “саЛаманДра”
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индекс Пфтс в пятницу продолжил 
восходящий тренд

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу повысился 
на 0,66% - до 574,99 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 188,3 млн грн, в 
том числе акциями – 2,23 млн грн.

В «индексной корзине» подорожали бумаги «Укрнаф-
ты» (+7,75%), Райффайзен Банка Аваль (+1,54%) и 
«Центрэнерго» (+0,13%).

Номинальный индекс «Украинской биржи» по итогам 
дня остался неизменным на уровне 1743,54 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
пятницу к 16:15 кв повысился на 2,51% - до 450,34 пун-
кта при объеме торгов 0,86 млн злотых (6,3 млн грн).

Все индексные акции находились в «зеленой зоне». 
Тройку лидеров роста составили бумаги «Кернела» 
(+4,89%), «Овостара» (+2,73%) и «Агротона» (+0,63%).

количество заявок на возмещение нДс в 
2018г выросло на 1 тыс. – и.о. главы гфс
Количество налогоплательщиков, которые заявили о 

возмещении налога на добавленную стоимость (НДС) в 
2018 году выросло на 1 тыс. – до 5 тыс. заявок, сообщил 
и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) 
Александр Власов.

«Мы фиксируем рост заявок на возмещение НДС из 
бюджета. Так, в 2018 году количество налогоплательщи-
ков, которые заявили о возмещении этого налога, соста-
вило более 5 тыс. Это почти на 1 тыс. заявлений боль-
ше, чем в прошлом году», – цитирует пресс-служба и.о. 
главы ГФС на сайте ведомства.

Среднемесячная заявка к возмещению НДС в 2018 году 
возросла на 20% - до 11,5 млрд грн. При этом более 85% 
заявленных к возмещению сумм возвращаются на протяже-
нии месяца, указывает ГФС. В то же время среднемесячное 
возмещение НДС выросло в текущем году на 1,1 млрд грн  – 
до 10,8 млрд грн, свидетельствуют данные ведомства.

Как сообщало Госказачейство, по итогам января-октября 
2018 года НДС был возмещен на сумму 107,9 млрд грн, что 
на 11% превышает показатель десяти месяцев прошлого 
года. В том числе октябрьское возмещение составило 10,3 
млрд грн по сравнению с 12,46 млрд грн в сентябре-2018 
года и 9,7 млрд грн в октябре-2017.

германия предоставит Украине экспертную 
помощь в процессе приватизации 

госпредприятий - саенко
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и кан-

цлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Кие-
ве договорились о предоставлении Украине немецкой 
экспертной помощи в процессе приватизации государ-
ственных предприятий, сообщил министр Кабинета ми-
нистров Украины Александр Саенко.

«Мы договорились о том, что будет отдельный экс-
перт от Германии, который будет работать с рабочей 
группой по вопросам приватизации», - сказал А.Саенко в 
эфире радио «Новое время», сообщила пресс-служба 
Кабинета министров в субботу.

По словам министра, не так много объектов госсоб-
ственности подпадает под критерии «большой привати-
зации», и каждый из них имеет существенные проблемы 
(или токсичные акционеры, или большая задолженность, 
или производственный процесс поставлен в зависи-
мость от конкретного посредника и т.д.).

«Учитывая это, срок подготовки объектов «большой» 
приватизации к продаже займет длительное время – от 
шести месяцев и более», - отметил А.Саенко.

Министр напомнил, что на сегодня ближе всего к про-
даже находится «Центрэнерго» - аукцион по продаже госу-
дарственного пакета состоится 13 декабря текущего года.

«А в следующем году мы уже выйдем на продажу сле-
дующих объектов из этого списка», - добавил он.

Как сообщалось, 29 октября Фонд государственного 
имущества (ФГИ) объявил о проведении конкурса по про-
даже 78,289% акций ПАО «Центрэнерго» через 45 дней.

Продажа пакета акций «Центрэнерго» назначена на 
11:00 13 декабря 2018 года. При этом конкурс состоится 
лишь в случае принятия в нем участия не менее двух по-
тенциальных покупателей. ФГИ также отобрал инвестици-
онных советников для подготовки к продаже 11 из 23 объ-
ектов из списка «большой» приватизации на 2018 год. В 
частности, государство наняло советников по самой высо-
кой репутацией, в том числе White & Case, E & Y, KPMG, 
BDO, Baker McKenzie.

При подготовке раздела «Новини» использованы 
материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про 

АТ "ТОРГОВИЙ ДIМ "СПОРТЕК"
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ТОРГОВИЙ ДIМ "СПОРТЕК"     

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  01555289
3. Місцезнаходження  61009, м.Харкiв, просп.Гагарiна, буд.183-А
4. Міжміський код, телефон та факс (0572) 52-80-03, 739-22-33
5. Електронна поштова адреса  info@spotek.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації  http://www.spotek.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів

2. Текст повідомлення
01 листопада 2018 р. Наглядовою радою Товариства було прийнято рi-

шення про вчинення значного правочину у сумi 1 450 тис.грн. Предметом

правочину є оренда нежитлового примiщення. Результати голосування:
"ЗА" - 3 голоси (одноголосно), "ПРОТИ" - немає.Загальна кiлькiсть голо-
сiв: 3. Додаткових критерiєв для вiднесення правочину до значного пра-
вочину немає.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину - 1 450
тис.грн. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 12134.4 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів на 01.01.2018 - 11,95%.

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

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

Директор  
Качетжиїва О.І.  

01.11.2018 р.

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів 
ПРАТ "ВЕСНА"

Акціонер, який володіє більш ніж 10% акцій Приватного акціонерного то-
вариства "Весна" (надалі - Товариство), місцезнаходження: 25006, м.Кіро-
воград, вул.Велика Перспективна,10, офіс 19, відповідно до статті 47 За-
кону України "Про акціонерні товариства" та пункту 7.2.5 статуту Товарис-
тва, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
Товариства (надалі - збори), які відбудуться 7 грудня 2018 р. о 12.30 за ад-
ресою: м.Кропивницький, вул.Велика Перспективна,13/16, 2-й поверх,
ресторан готелю "Європа". Реєстрація акціонерів (їх представників) - з
12.00 до 12.25. Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі
паспорт, для представників - довіреність. Дата складання переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у зборах 3 грудня 2018 р. на 24.00.

Порядок денний:
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення

їх повноважень, затвердження умов договору на виконання депозитарною
установою послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню
проведення загальних зборів акціонерів.

2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвердження

регламенту зборів.
4. Скасування рішень, затверджених Загальними зборами акціонерів

ПрАТ "Весна" 13 лютого 2015 року.
5. Скасування рішень, затверджених Загальними зборами акціонерів

ПрАТ "Весна" 07 вересня 2015 року.
6. Скасування рішень, затверджених Наглядовою радою ПрАТ "Весна"

протягом 2014-2016 років.
7. Затвердження правочинів про відчуження нерухомості, укладених в

2016-2017 роках.
8. Прийняття рішення про відшкодування Товариством витрат акціонера,

з ініціативи якого скликались збори, на організацію, підготовку та прове-
дення зборів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України:
13743004.smida.gov.ua. Від дати надіслання повідомлення про проведення
зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має можливість ознай-
омитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за адресою: 25006, м.Кропивницький, вул.Воронцовсь-
ка,66А, в робочі дні з 10.00 до 12.00, а також в день зборів в місці прове-
дення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Кожен акціонер має пра-
во надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного зборів та порядку денного зборів до дати проведення збо-
рів. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного зборів. Пропозиції вносяться акціонерами згід-
но статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Для участі в збо-
рах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. Представник акціонера,
якому надана довіреність на участь в зборах, повинен мати при собі пас-
порт та належним чином оформлену довіреність. Його повноваження що-
до голосування з питань порядку денного зборів, визначені довіреністю,
можуть бути на власний розсуд загальною кількістю акцій, що належать ак-
ціонеру, або можуть бути обмежені довіреністю щодо кількості акцій, якою
довіритель має право голосувати, чи завданням щодо голосування з кож-
ного питання порядку денного. Особою, відповідальною за порядок ознай-
омлення акціонерів з документами є Сюр Наталія Вікторівна.

Акціонер, який володіє 10 і більше відсотків простих іменних акцій При-
ватного акціонерного товариства "Весна".

1. АТ АКБ КОНКОРД 9
2. ПРАТ ВЕСНА 10
3. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ХЕРСОНВИНПРОМ» 1
4. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 9
5. ПРАТ ІНТЕКО 3
6. АТ МАКАРІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 8
7. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 1 6
8. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 2 6
9. ПРАТ ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД 6
10. ПАТ ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК 3
11. ПРАТ ПЛАСТМОДЕРН 6
12. ПРАТ ПРОМІНВЕСТГРУП-1 5
13. ПРАТ СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН 3
14. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» 10
15. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ СВІСС КЛАСІК ЛАЙФ 7
16. ПРАТ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЛИМАН» 5
17. ПРАТ ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 8
18. АТ ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК» 10
19. АТ УКРТРАНСГАЗ 2
20. ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО 5
21. ПРАТ ЧЕРНІГІВАВТОСЕРВІС 2
22. ПРАТ ЧЕРНІГІВАВТОСЕРВІС 4

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 № 18212
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
05.11.2018 р. 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

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 


