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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила,  
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі Рішення Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 26.10.2018 року 
№756, та відповідно до документів, отриманих від Дер-
жавного агентства автомобільних доріг України (код за 
ЄДРПОУ: 37641918, вул. Фізкультури, 9, м. Київ, 03150) 
на скасування реєстрації випуску облігацій серії J у 

зв’язку з погашенням облігацій, скасовано реєстрацію 
випуску облігацій державного агентства автомобіль-
них доріг України серії J. Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску облігацій Державного агентства автомобільних до-
ріг України серії J від 20.08.2013 №168/2/2013, видане 
03.12.2013 року Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 164-др-С-о від 26 жовтня 2018 року. 

30.10.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

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

1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство 
"Криворiзька теплоцентраль"

2. Код за ЄДРПОУ 00130850
3. Місцезнаходження 50014 м. Кривий Рiг вул. Електрич-

на 1
4. Міжміський код, телефон та факс (056)-499-96-80 (056)-499-96-77
5. Електронна поштова адреса pressa@tec.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.tec.dp.ua

7. Вид особливої інформації зміна складу посадових осіб

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до Протоколу засiдання наглядової ради АТ «Криворiзька 

теплоцентраль» № 7/2018 вiд 26.10.2018 р. прийнято рiшення обрати чле-
ном дирекцiї товариства Стрибайла Олександра Олександровича на 
термiн до припинення повноважень.

Стрибайло Олександр Олександрович часткою у статутному капiталi не 
володiє.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Посади, якi посадова особа обiймала протягом п'яти рокiв : помiчник-

консультант народного депутата України.
III. підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Тарасенко Микола Миколайович
В. о. генерального директора (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.10.29
(дата)

аКцIонерне товариСтво “КриворIЗьКа теплоцентраль”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №208, 31 жовтня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

2

аКцIонерне товариСтво «елеКтроГрад»
повідомлення про виникнення особливої інформації 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЕЛЕКТРОГРАД»
2. Код за ЄДРПОУ 30734728
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, пл.

Спортивна,1А,Бiзнес-
центр»Гулiвер»,17поверх

4. Міжміський код, телефон та факс (044)394-91-19,(056)499-15-25 
(056)499-15-26

5. Електронна поштова адреса urist@el-grad.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://electrograd.com.ua/emit-
information

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

II. текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами (протокол№3/2018 вiд 29.10.2018р. 

прийняте рiшення надати Товариству згоду на укладення Додаткової угоди 
до Генерального договору про здiйснення кредитування № 120/12/11-005 вiд 
22.07.2011 року з Акцiонерним товариством «УКРСОЦБАНК» у новiй редакцiї, 
на умовах, запропонованих банком, (лiмiт кредитної лiнiї – еквiвалентний 
сумi, що не перевищує 584 000 (п’ятсот вiсiмдесят чотири тисячi,00) доларiв 
США, що ориєнтовно дорiвнює 17520,00 тис. грн. за курсом 1 дол.США - 
30 грн. строком до 21.07.2020р.пiд 28%рiчних у гривнi та13% у дол.США 

Уповноважити Голову правлiння Захарченко Юрiя Миколайовича визна-
чати решту умов Додаткової угоди, що не визначенi цим протоколом, та 
пiдписати Додаткову угоду вiд iменi Товариства, вносити змiни в решту 
умов Генерального договору та пiдписувати пов’язанi з цими змiнами всi 
додатковi угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому як iз 
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» так i будь-яким його пра-
вонаступником. Вартiсть послуг, що є предметом правочину орiєнтовно 
складає 17520тис.грн., вартiсть активiв за даними на 01 сiчня 2018ро-
ку -73258тис.грн, спiввiдношення вартостi послуг,що є предметом 
правочину,до вартостi активiвза даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi -23,9%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 925,кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що зареєстрованi для участi у зборах-925,кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували»ЗА»-925,»Проти»-0.

Позачерговими загальними зборами (протокол№3/2018 вiд 29жовтня 
2018р) прийняте рiшення про надання згоди на укладення iз Акцiонерним 

товариством «Укрсоцбанк» значного правочину -Додаткової угоди до До-
говору застави товарiв в оборотi №120/12/11-005-PLA10 вiд 03.11.2017р. 
(орiєнтовна заставна вартiсть майна – 13 858 858, 15 грн. ) та забезпечення 
заставою Генерального договору, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн, 
уповноважити Голову правлiння Захарченко Ю.М. визначати та змiнювати 
решту умов Додаткової угоди до Договору застави товарiв та пiдписати До-
даткову угоду до Договору застави товарiв вiд iменi Товариства, вносити 
змiни в решту умов Договору застави товарiв та пiдписувати пов’язанi з 
цими змiнами всi додатковi угоди до нього, що будуть укладатися в майбут-
ньому як iз АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» так i будь-
яким його правонаступником.Вартiсть послуг, що є предметом правочину, у 
гривневому еквiвалентi орiєнтовно складає13859 тис. грн.Вартiсть активiв 
за даними на 01 сiчня 2018 року-73258тис.грн.,спiввiдношення вартостi 
послуг,що є предметом правочину,до вартостi активiвза даними останньої 
фiнансової звiтностi-18,9%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй-925, 
кiлькiсть голосуючих акцiй,що зареєстрованi для участi у загальних зборах-
925,кiлькiсть голосуючих акцiй,що прголосували «ЗА»-925, «Проти»-0.

Позачерговими загальними зборами(Протокол №3/2018 вiд 29.10.2018р.) 
прийняте рiшенняУ якостi забезпечення виконання зобов’язань за Гене-
ральним договором надати Товариству згоду на укладення iз Банком зна-
чного правочину - Договору застави майнових прав вимоги оплати вартостi 
поставленого обладнання, продукцiї, товарiв за Контрактом № ЕХ-10 вiд 
19.01.2018р., укладеним мiж Товариством та ТОВ «ВО Електроград» 
( Росiя), у сумi не менше 67 739тис. рублiв Росiї, у гривневому еквiвалентi 
орiєнтовно 30 483тис. грн. Розмiр гривневого еквiваленту уточняється на 
дату пiдписання договору.Надати згоду на забезпечення заставою Гене-
рального договору, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн.Уповноважити 
Голову правлiння Захарченко Ю.М. визначати та змiнювати решту умов До-
говору застави майнових прав та пiдписати Договiр застави майнових прав 
вiд iменi Товариства, вносити змiни в решту умов Договору застави майно-
вих прав та пiдписувати пов’язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до 
нього, що будуть укладатися в майбутньому як iз АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИ-
СТВОМ «УКРСОЦБАНК» так i будь-яким його правонаступником.

Вартiсть послуг, що є предметом правочину орiєнтовно- 30483 тис. грн, 
вартiсть активiв за даними на 01 сiчня 2018р.-73258 тис. грн.,спiввiдношення 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними 
останної рiчної фiнансової звiтностi-41,6%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй-925,кiлькiсть голосуючих акцiй,що зареєстрованi для участi у загаль-
них зборах-925,кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголосували «ЗА»-
925,«Проти»-0. 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 

Голова правління  Захарченко Юрiй миколайович

повідомляє що, починаючи з 25.10.2018р. тимчасово змінює своє 
місцезнаходження менше, ніж на шість місяців. Адреса нового міс-
цезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Лаврська 18, корпус Ж, 

офіс 103. Графік роботи: з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 18:00. 
Планований термін перебування за новим місцезнаходженням: до 
15.02.2019р.

товариСтво З обмеженоЮ вІдповІдальнІСтЮ «фордон еСет менеджмент» 

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

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КАГАРЛИЦЬ-
КИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 00904517
3. Місцезнаходження 09200, м. Кагарлик, вул. Кому-

нарська, 54
4. Міжміський код, телефон та факс (04573) 5-41-87 (04573) 5-41-87
5. Електронна поштова адреса agro_e@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://00904517.smida.gov.ua/

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

II. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного пра-

вочину: 30.10.2018 р.. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: На-
глядова рада Товариства на виконання рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства про надання попередньої згоди на укладання значних 
правочинiв (протокол рiчних загальних зборiв вiд 05.04.2018 р.). Предмет 

правочину: виготовлення та монтаж металоконструкцiї (ангару). Ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно 
до законодавства: 1564,2 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi: 948,4 тис. грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 164,9%. Рiшення прийняте Наглядовою радою Товариства на 
виконання рiшення рiчних загальних зборiв Товариства. Вiдомостi про 
загальнi збори акцiонерiв, на яких прийняте рiшення про надання поперед-
ньої згоди на укладання значних правочинiв: загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй 654 976 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi 
у загальних зборах 654 976 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосу-
вали «за» прийняття рiшення 654 976 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «проти» прийняття рiшення 0 шт. Додатковi критерiї для 
вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодав-
ством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: немає.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади яременко леонiд васильович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

31.10.2018
(дата)

пУблIЧне аКцIонерне товариСтво «КаГарлицьКий райаГропоСтаЧ»
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Місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд.4.
Повідомляє, що загальні позачергові збори акціонерів відбудуться 

07 грудня 2018 року об 11.00 за адресою: м. миколаїв, вул. потьомкін-
ська, буд.4. оф.20, реєстрація акціонерів проводиться з 900 до 1030 , пе-
релік акціонерів складено станом на 03.12.2018, акціонери можуть озна-
йомитися з матеріалами у робочі дні за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Потьомкінська, буд.4. оф.20, а в день проведення загальних зборів - 
також у місці їх проведення, відповідальний-генеральний директор, Для 
реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвід-
чує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про наро-
дження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів – фізичних 
та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що 
посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного 
законодавства України. адрес власного веб-сайту-www.gold.asko.com.ua 
на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного. Кожний акціонер має право внести 
пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного по-
винні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Генеральний дирекор 
приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денно-
го та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту 
порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів 
до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), 
які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підляга-
ють обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних збо-
рів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту 
порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається 
генральним директором акціонеру протягом трьох днів з моменту його 
прий няття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних збо-
рів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення 
загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає 
порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропо-
зицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову 
у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупи-
няє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи 
може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні 
збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було без-
підставно відмовлено акціонеру. Акціонерне товариство до початку загаль-
них зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові 
відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних 
зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонер має право призна-
чити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право 
у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це ви-
конавчий орган Товариства. Акціонер має право видати довіреність на пра-
во участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представни-
кам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого 
представника на річних загальних зборах акціонерного товариства. Надан-
ня довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах 
не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який 
видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі 
та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загаль-
них зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник по-
винен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд. На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення 
про проведення загальних зборів акціонерного товариства наданого 
ПАТ «НДУ» станом на 01.11.2018 загальна кількість акцій – 18 900 000 шт., 
голосуючих – 18 900 000 шт

порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з 

обмеженою відповідальністю.
4. Про призначення комісії з припинення..
5. Про затвердження порядку і умов здійснення перетворення Товари-

ства.
6. Про затвердження порядку обміну акцій акціонерного Товариства на 

частки в статутному Товариства капіталу, що створюється внаслідок пере-
творення.

7. Про визначення оцінщика.
8. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства.
9. Про затвердження порядку викупу акцій у акціонерів, які проголосува-

ли проти припинення акціонерного товариства шляхом перетворення.
10. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторів.
11. Про подання заяви до Нацкомфінпослуг про анулювання власних 

ліцензій.
12. Про подання заяви до Нацкомфінпослуг про виключення фінансової 

установи з Державного реєстру фінансових установ.
13. Про затвердження плану перетворення Товариства. 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
приватного акціонерного товариство  

«Страхова компанія «Золотий вік»
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:
З метою підрахунку голосів акціонерів під час голосування на зборах, 

зборам пропонується обрати Лічильну комісію в наступному складі: (згідно 
пропозицій акціонерів).

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:
З метою належного ведення даних зборів потрібно обрати Голову та 

секретаря Зборів:(згідно пропозицій акціонерів)
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:
Припинити Товариство шляхом перетворення у товариство з обмеже-

ною відповідальністю.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ
Призначити комісію з припинення у складі: :(згідно пропозицій акціо-

нерів)
ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ 
Затвердити порядок і умови здійснення перетворення Товариства.
ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ 
Затвердити порядок обміну акцій акціонерного Товариства на частки 

в статутному капіталу Товариства, що створюється внаслідок перетво-
рення.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ 
Визначити суб’єктом оціночної діяльності (згідно пропозицій генераль-

ного директора), який буде здійснювати оцінку акції Товариства.
ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ
Затвердити ринкову вартість акцій Товариства для обов’язкового викупу 

у сумі (згідно звіту про оцінку акцій) за одну просту іменну акцію/
ПО ДЕВ`ЯТОМУ ПИТАННЮ 
Затвердити порядок викупу акцій у акціонерів, які проголосували проти 

припинення Товариства шляхом перетворення.
ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ
Затвердити порядок та строк заявлення вимог кредиторів.
ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ
Подати заяву до Нацкомфінпослуг про анулювання ліцензій на страху-

вання.
ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ
Подати заяву до Нацкомфінпослуг про виключення фінансової устано-

ви з Державного реєстру фінансових установ
ПО ТРИАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ.
Затвердити план перетворення Товариства.

Генеральний директор.

приватне аКцІонерне товариСтво «Страхова КомпанІя «Золотий вІК»

повІдомлення
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва  
«одеСьКий Завод оЗдоблЮвальних матерІалІв» 

(код за ЄДРПОУ: 00291411;  
місцезнаходження: м. Одеса, Київське шосе буд. 5)

приватне аКцІонерне товариСтво «одеСьКий Завод 
оЗдоблЮвальних матерІалІв» (надалі - ПРАТ «ОЗОМ») повідо-
мляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які при-
значені на 16 листопада 2018 року об 11:00 годині за адресою: м. Оде-
са, Київське шосе, 5, кабінет № 70 для переговорів. Реєстрація 

акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем 
проведення зборів з 10:00 до 10:45 годин відповідно до переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 
24:00 годину 12 листопада 2018 року у порядку встановленому законо-
давством про депозитарну систему України. перелік питань включе-
них до порядку денного: 1. Обрання голови та члена лічильної комісії 
ПРАТ «ОЗОМ», прийняття рішення про припинення їх повноважень.  
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів 
ПРАТ «ОЗОМ». 3. Прийняття рішень з питань проведення загальних збо-
рів акціонерів. 4. Внесення змін до статуту ПРАТ «ОЗОМ» шляхом ви-
кладення його в новій редакції. 5. Обрання уповноважених осіб на під-

приватне аКцІонерне товариСтво «одеСьКий Завод оЗдоблЮвальних матерІалІв»
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писання нової редакції статуту товариства та проведення державної ре-
єстрації нової редакції статуту товариства. 6. Прий няття рішення збіль-
шення статутного капіталу ПРАТ «ОЗОМ» шляхом емісії додаткових 
акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.  
7. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розмі-
щення). 8. Обрання уповноваженого органу акціонерного товариства при 
здійсненні дій пов’язаних із збільшенням статутного капіталу. 9. Обрання 
уповноваженої особи акціонерного товариства при здійсненні дій 
пов’язаних із збільшенням статутного капіталу.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку 
денного за адресою: м. Одеса, Київського шосе, 5, кабінет № 70 для 

переговорів у робочі дні з 09:00 до 17:00 годин (перерва: 12:00 – 13:00), а 
в день проведення загальних зборів, також у місці їх проведення. Оскільки 
порядок денний позачергових загальних зборів передбачає голосування з 
питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», ПРАТ «ОЗОМ» надає акціонерам можливість ознайомитися з про-
ектом договору про викуп ПРАТ «ОЗОМ» акцій відповідно до порядку, пе-
редбаченого статтею 69 цього Закону України «Про акціонерні товариства». 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами: Голова правління - Косюга Петро Никифорович. Адреса влас-
ного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інфор-
мація, згідно вимого частини 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні това-
риства» http://ozomua.com.

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 ТОВА-
РИСТВО «ЗАПОРIЖКОКС»; 2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 
00191224; 3. Місцезнаходження: 69600, мiсто Запорiжжя, вулиця 
Дiагональна, будинок 4; 4. Міжміський код, телефон та факс: 
+380612839135, +380612839324; 5. Електронна поштова адреса: 
nikolay.zinchenko@metinvestholding.com; 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://www.zaporozhcoke.com; 7. Вид особливої інформації: 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до Протоколу Наглядової ради ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» №243 вiд «26» жовт-
ня 2018 року було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб, 
а саме припинити повноваження Генерального директора Товариства 
Литовки Вiталiя Анатолiйовича «31» жовтня 2018 року. Останнiм робо-
чим днем Литовки Вiталiя Анатолiйовича на посадi Генерального ди-
ректора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАПОРIЖКОКС» вважати «31» жовтня 2018 року. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у Статутному капiталi 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Рiшення прийнято на пiдставi вимог пункту 16.10.1.9. Статуту 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС».
Змiни у персональному складi посадових осiб ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» вiдбулись на 
пiдставi Протоколу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» №243 вiд «26» жовтня 2018 року 
щодо припинення повноваження Генерального директора Товариства 

Литовки Вiталiя Анатолiйовича «31» жовтня 2018 року.Литовка Вiталiй 
Анатолiйович перебував на посадi Генерального директора ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» з «05» черв-
ня 2015 року по «31» жовтня 2018 року, тобто 3 роки 4 мiсяцi 26 днiв.

Вiдповiдно до Протоколу Наглядової ради ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» №243 вiд «26» жовт-
ня 2018 року було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб, 
а саме призначити виконуючим обов’язки Генерального директора 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» Тре-
тьякова Олександра Борисовича починаючи з «01» листопада 
2018 року до дати вiдкликання (припинення повноважень).Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у Статутному 
капiталi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАПОРIЖКОКС» не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Рiшення прийнято на пiдставi вимог пункту 16.10.1.51. Статуту ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС».Змiни у 
персональному складi посадових осiб ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» вiдбулись на пiдставi Протоколу На-
глядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАПОРIЖКОКС» №243 вiд «26» жовтня 2018 року щодо призначення 
виконуючим обов’язки Генерального директора ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» Третьякова Олек-
сандра Борисовича починаючи з «01» листопада 2018 року до дати 
вiдкликання (припинення повноважень).

Протягом останнiх п’яти рокiв Третьяков Олександр Борисович 
обiймав посаду Першого заступника генерального директора – дирек-
тор з виробництва Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький 
металургiйний комбiнат «Запорiжсталь».

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 2. Найменування посади Генеральний ди-
ректор литовка вiталiй анатолiйович 29.10.2018

приватне аКцIонерне товариСтво 
«ЗапорIжКоКС»

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 

"Укргазвидобування"
2. Код за ЄДРПОУ 30019775
3. Місцезнаходження 04053, м. Київ 

вул.Кудрявська, 26/28
4. Міжміський код, телефон та факс 044 461 29 51, 461 29 51
5. Електронна поштова адреса olena.kupetska@ugv.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.ugv.com.ua

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

II. текст повідомлення
26.10.2018 року Загальними зборами акцiонерiв - Нацiональною 

акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» як єдиним акцiонером-

власником 8 564 722 221 голосуючої акцiї Товариства, що є 100% ста-
тутного капiталу Товариства, було прийнято рiшення про надання зго-
ди на вчинення значного правочину, а саме укладення з Нацiональною 
акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» додаткової угоди до до-
говору купiвлi-продажу природного газу сумарним обсягом  
до 8 129 084,155 тис. куб.м та розрахунковою вартiстю до 
47301514.881 тис. грн.

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, становить 
47301514.881 тис. грн.

Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2017 року становить 
146836446 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Товариства становить 32,21 %.

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 прохоренко олег васильович

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 2018.10.29

(дата)

аКцIонерне товариСтво “УКрГаЗвидобУвання”
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пУблІЧне аКцІонерне товариСтво «одеСьКий Коровай»,  
код за ЄдрпоУ 00376886

(далі – товариство) Місце знаходження емітента: Україна, 65078, 
м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 14 . 

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціо-
нерів, які відбудуться 23 листопада 2018р. об 11:00.

Місце проведення зборів: Україна, 65078, м. одеса, вул. Генерала  
петрова, 14 у приміщенні актового залу

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 10:00 до 10:45 год.

проеКт порядКУ денноГо З проеКтами рІШень Щодо 
КожноГо З питань: 

1. про обрання лічильної комісії, обрання голови та секретаря по-
зачергових загальних зборів, затвердження регламенту та порядку 
роботи позачергових загальних зборів, затвердження порядку та спо-
собу засвідчення бюлетенів для простого голосування.

Проект рішення: 
1) Обрати лічильну комісію у складі: 
Голова комісії Читакова Любов Петрівна
Член комісії Фурман Валентина Іванівна
Член комісії Семенова Людмила Михайлівна
2) Обрати головою позачергових загальних зборів – Кара Сергій Мико-

лайович
3) Обрати секретарем позачергових загальних зборів – Чайка Олена 

Юріївна
4) Затвердити наступний регламент роботи позачергових загальних 

зборів:
4.1. Тривалість виступів доповідачів з питань порядку денного: не біль-

ше 10 хвилин.
4.2. Заявки на здійснення доповіді з питання порядку денного подають-

ся у письмовій формі секретарю загальних зборів до закінчення обговорен-
ня відповідного питання порядку денного. У заявці зазначається прізвище, 
ім’я та по-батькові акціонера чи представника акціонера, що подає заявку, 
для представника акціонера – також прізвище, ім’я та по-батькові акціоне-
ра, якого він представляє.

4.3. Питання до доповідачів ставляться у письмовій формі шляхом по-
дання записок голові загальних зборів. У записці з питанням зазначається 
прізвище, ім’я та по-батькові акціонера чи представника акціонера, що по-
дає заявку, для представника акціонера – також прізвище, ім’я та по-
батькові акціонера, якого він представляє.

4.4. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів голосування 
шляхом проставляння печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.

2. Звіт генерального директора пат «одеський коровай».
Проект рішення: 
Затвердити звіт генерального директора ПАТ «Одеський коровай».
3. прийняття рішення про надання згоди на зміну місцезнаходжен-

ня товариства.
Проекти рішення: 
1 варіант рішення : Надати згоду на зміну місцезнаходження Товари-

ства на таку адресу: 61184, місто Харків, вулиця Корка Командарма ( вули-
ця Леся Сердюка), будинок 44. Уповноважити генерального директора  
ПАТ «Одеський коровай» на виконання всіх необхідних дій що пов’язані із 
зміною місцезнаходження товариства.

2 варіант рішення: Надати згоду на зміну місцезнаходження Товариства 
на таку адресу: 02099, місто Київ, вулиця Зрошувальна, будинок 5. Уповно-
важити генерального директора ПАТ «Одеський коровай» на виконання 
всіх необхідних дій що пов’язані із зміною місцезнаходження товариства.

3 варіант рішення: Відмовити в наданні згоди на зміну місцезнаходжен-
ня Товариства.

4. прийняття рішення про надання згоди на звернення до відповід-
ного Господарського суду з заявою про затвердження плану санації 
боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство та вве-
дення мораторія на задоволення вимог кредиторів.

Проекти рішення: 
1 варіант рішення: Надати згоду генеральному директору ПАТ «Одесь-

кий коровай» на звернення до відповідного Господарського суду з заявою 
про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у 
справі про банкрутство та введення мораторія на задоволення вимог кре-
диторів.

2 варіант рішення: Відмовити в наданні згоди генеральному директору 
ПАТ «Одеський коровай» на звернення до відповідного Господарського 
суду з заявою про затвердження плану санації боржника до відкриття про-
вадження у справі про банкрутство та введення мораторія на задоволення 
вимог кредиторів.

5. прийняття рішення про звернення до відповідного Господар-
ського суду з заявою про порушення справи про банкрутство  
пат «одеський коровай» відповідно до вимог Закону України «про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкру-
том» (код ЄдрпоУ 00376886 ).

Проекти рішення: 
1 варіант рішення: Надати згоду генеральному директору ПАТ «Одесь-

кий коровай» на звернення до відповідного Господарського суду ті з заявою 
про порушення справи про банкрутство ПАТ «Одеський коровай» відповід-
но до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржни-
ка або визнання його банкрутом» (код ЄДРПОУ 00376886).

2 варіант рішення: Відмовити в наданні згоди генеральному директору 
ПАТ «Одеський коровай» на звернення до відповідного Господарського 
суду з заявою про порушення справи про банкрутство ПАТ «Одеський ко-
ровай» відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його банкрутом» (код ЄДРПОУ 
00376886).

6. прийняття рішення про надання згоди на звернення до відповід-
ного Господарського суду з заявою про порушення справи про бан-
крутство боржника з метою проведення керівником процедури сана-
ції до подання кредиторами заяви про порушення справи про 
банкрутство пат «одеський коровай».

Проекти рішення: 
1 варіант рішення: Надати згоду генеральному директору ПАТ «Одесь-

кий коровай» на звернення до відповідного Господарського суду з заявою 
про порушення справи про банкрутство боржника з метою проведення ке-
рівником процедури санації до подання кредиторами заяви про порушення 
справи про банкрутство ПАТ «Одеський коровай».

2 варіант рішення: Відмовити в наданні згоди генеральному директору 
ПАТ «Одеський коровай» на звернення до відповідного Господарського 
суду з заявою про порушення справи про банкрутство боржника з метою 
проведення керівником процедури санації до подання кредиторами заяви 
про порушення справи про банкрутство ПАТ «Одеський коровай». 

7. призначення уповноваженої особи подати заяву до відповідно-
го Господарського суду.

Проект рішення: 
Уповноважити генерального директора ПАТ «Одеський коровай» пода-

ти до відповідного Господарського суду заяву про порушення справи про 
банкрутство ПАТ «Одеський коровай» відповідно до вимог Закону України 
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкру-
том». З правом передоручення іншим особам шляхом оформлення дору-
чення.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах станом на 24 годину 19 листопада 2018 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
http://www.bulkin.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів: 
Від дати надіслання повідомлення до дати проведення позачергових 

загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, звертатися за адре-
сою: Україна, 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 14). Особа Товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ» - 
Кара Сергій Миколайович.

А також права надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 ЗУ «Про 
акціонерні товариства».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного позачергових загальних зборів відповідно до 
вимог ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рі-
шень з цих питань. Розглядаються лише пропозиції, що подані в письмовій 
формі.

Для реєстрації учасникам позачергових зборів необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт 
або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та 
голосування, оформлену відповідно до чинного законодавства України. Ак-
ціонери, що представляють своїх неповнолітніх дітей – акціонерів, повинні 
мати при собі свідоцтва про їх народження.

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представ-
ником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи 
не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних 
зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у позачергових 
загальних зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» 
та вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних збо-
рах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціо-
нер має право видати довіреність на право участі та голосування на з по-
зачергових загальних зборах, призначити свого представника постійно або 
на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого 
представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товари-
ства. 

тел. для довідок: (048) 728-59-11 
Генеральний директор пат «одеСьКий Коровай» 

пУблІЧне аКцІонерне товариСтво «одеСьКий Коровай»
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента приватне 
акцiонерне товариство «Закупнянське хлiбоприймальне 
пiдприємство» 2. Код за ЄДРПОУ 00952433 3. Місцезнаходження 31614, 
смт. Закупне, вул.Центральна,28 4. Міжміський код, телефон та факс 
(03859)20151 5. Електронна поштова адреса zakypnahpp@i.ua 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: http://zakypna.pat.ua/ 7.Вид особливої інформації: 
відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір 
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню 
пакета акцій II. Текст повідомлення: 29.10.2018р.(вх № 45)ПрАТ «Закуп-
нянське ХПП»( код за ЄДРПОУ 00952433) (Далi - Товариство) отримало вiд 
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» реєстр власникiв iменних цiнних 
паперiв, станом на 25.10.2018р., з якого дiзналось про наступнi змiни:

Найменування юридичної особи власника акцiй, якiй належать голосуючi 
акцiї, розмiр пакета якої стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому зна-

ченню пакета акцiй: ТОВ «Агрохолдинг 2012»( код за ЄДРПОУ 40028765). 
Дiя та яким чином вона вiдбувалася: пряме набуття права власностi на 
акцiї додаткової емiсiї (збiльшення статутного капiталу Товариства iз залу-
ченням додаткових внескiв). Розмiр частки власника акцiй до набуття пра-
ва власностi на такий пакет акцiй - 93,683247% вiд загальної кiлькостi акцiй 
та 99,943727% в загальнiй кiлькостi голосуючих. Розмiр частки власника 
акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй складає 
98.875690 % вiд загальної кiлькостi акцiй та 100 % вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй. В отриманому Товариством реєстрi власникiв iменних 
цiнних паперiв вiдсутня дата, в яку пороговi значення було досягнуто або 
перетнуто, а також вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння 
корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює роз-
порядження акцiями. 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. директор манич С.м.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 

товариСтво «КIнто»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 16461855
3. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 246 73 50 (044) 235 58 75
5. Електронна поштова адреса: kinto@kinto.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
II. текст повідомлення

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «КIНТО» 
26.10.2018р.

(Протокол вiд 26.10.2018р.) (надалi - Товариство) було прийнято 
рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме, обрано на 
посаду Члена правлiння Товариства – Юрисконсульта вiддiлу iнвестицiйних 
фондiв Жилу Яну Едуардiвну строком до закiнчення повноважень чинного 
складу Правлiння (11.06.2023р.), згоди на розкриття паспортних даних То-
вариство не отримало, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, 
пiдстава такого рiшення - рiшення Наглядової ради Товариства вiд 
26.10.2018р. Протокол вiд 26.10.2018р. Iншi посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх п’яти рокiв - юрист, юрисконсульт вiддiлу iнвестицiйних 
фондiв ПрАТ «КIНТО». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади оксанiч Сергiй михайлович
президент (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

29.10.2018
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «ЗаКУпнянСьКе хлIбоприймальне пIдприЄмСтво»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«ЕНКО»
2. Код за ЄДРПОУ 13367676
3. Місцезнаходження 43020, Волинська обл. м.Луцьк, 

вул.Електроапаратна, 3
4. Міжміський код, телефон та факс 0332 785528 0332 785501
5. Електронна поштова адреса leaz2006@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

enko.pat.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонер-
ного товариства

II. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення: 18.10.2018 позачерговими загальними збора-

ми акцiонерiв товариства прийнято рiшення про змiну типу та назви 
акцiонерного товариства. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до 
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 29.10.2018 року. По-
вне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне 
товариство «ЕНКО». Повне найменування акцiонерного товариства пiсля 
змiни: Приватне акцiонерне товариство «ЕНКО»

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 домбровська валентина 

феодосiївна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

30.10.2018
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «енКо»
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до УваГи аКцІонерІв! (акціонерам)
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва

«маШинобУдІвний Завод «вІСтеК»
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 6, код за ЄДРПОУ 

31226457) 
(далі також «Товариство» або ПрАТ «ВІСТЕК»)

«03» грудня 2018 року відбудуться позачергові загальні збори акціо-
нерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАШИНОБУДІВ-
НИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК» за адресою: 84500, м. бахмут, донецька  
область, вул. миру, буд. 6, адміністративна будівля товариства, 
кімната 204.

початок зборів о 12 (дванадцятій) годині 00 (нуль) хвилин. Реє-
страція акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних 
зборах буде проводитись «03» грудня 2018 року за місцем проведення 
зборів з 10 (десятої) години 00 хвилин до 11 (одинадцятої) години  
00 хвилин. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, призначених на 03 грудня 2018 року складається станом на 24 
годину «27» листопада 2018 року.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати до-
кумент, який посвідчує право їх участі і голосування на позачергових за-
гальних зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та 
документ, що посвідчує особу.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного (крім 
проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту поряд-
ку денного згідно п.9.2.9 Статуту Товариства):

1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних 
Зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачер-
гових Загальних зборів Товариства.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-

ства.
3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
4. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами 

Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагоро-

ди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів 
із членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства.

Для участі та голосування у Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Пред-
ставникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт та довіреність, 
оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах То-
вариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або ін-
шими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 
посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність 
на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від 
імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, упо-
вноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного 
Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на За-
гальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, 
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не 
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Ак-
ціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціо-
нер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представ-
ника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право 
участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає 
право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в 
Загальних зборах Товариства з’явилося декілька представників акціо-
нера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізні-
ше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, 
повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства 
здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним 
представником.

приватне аКцІонерне товариСтво
«маШинобУдІвний Завод «вІСтеК»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
приватне аКцІонерне товариСтво «абС-УКр»

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

СТВО «АБС-УКР»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне това-

риство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24720911
1.4. Місцезнаходження емітента: 04050, м.Київ, вул. Глибочиць-

ка,  буд.32-В
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 331-71-60
1.6. Електронна поштова адреса емітента: abs-ukr@security-cb.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.absu.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: прийняття рішення про розміщення цін-

них паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.
2. текст повідомлення

25жовтня 2018 року позачерговими Загальними зборами акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АБС-УКР» (Протокол б/н 
від 25.10.2018р.) було прийнято рішення про емісію облігацій на суму, що 
перевищує 25 відсотків статутного капіталу емітента.

Вид, тип кількість та сума цінних паперів: Облігації підприємств цільові 
незабезпечені серії «В»;Форма випуску: іменні;Форма існування: 
бездокументарні;Спосіб розміщення: без здійснення публічної 
пропозиції;Кількість серій: одна серія;Загальна номінальна вартість випус-
ку облігацій: 167090400,00 грн. Загальна кількість облігацій: 9282800штук., 
Номінальна вартість однієї облігації: 180,00 грн.

Порядок здійснення розміщення (емісії): Укладення договорів з перши-
ми власниками облігацій буде здійснюватиметься без залучення андерай-
тера та відбувається емітентом самостійно за адресою: 04050, м.Київ,  
вул.Глибочицька , буд.32-В.Співвідношення (у відсотках) суми цінних папе-
рів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, до розміру 
статутного капіталу емітента на 25 жовтня 2018 року –417,726%.Співвідно-
шення (у відсотках) загальної суми цінних паперів (крім інвестиційних сер-
тифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу 

емітента на 25 жовтня 2018 року - 100%.Інформація про права, які отриму-
ють інвестори в цінні папери, що розміщуються: власники облігацій мають 
такі права: право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації 
на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; право подавати об-
лігації до погашення в строки та порядку, встановленими умовами 
випуску;при погашенні облігацій серіїВ, за наявності чинного Договору про 
участь у будівництві об’єкту нерухомості, умови якого виконано власником 
облігацій, надає право отримати у власність квартиру загальною площею, 
що відповідає кількості облігацій (одна облігація надає право на отримання 
0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраної квартири) у житловому 
будинку №2 другої черги будівництва житлового комплексу з вбудовано-
прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним 
паркінгом на території, обмеженої вулицями Глибочицькою, Студентською 
та Пимоненка у Шевченківському районі м.Києва, який зазначений у відпо-
відному Договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості;надати Емі-
тенту Лот облігацій серії В для викупу протягом терміну обігу облігацій; інші 
права, встановлені Рішенням про емісію облігацій та чинним законодав-
ством. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емі-
тентом. 

Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прий-
няв рішення про розміщення цінних паперів, відомості про кількість цінних 
паперів емітента, якими вони володіють: рішення про розміщення цінних 
паперів приймалось Загальними зборами акціонерів. Інформація щодо 
можливості конвертації цінних паперів: можливість обміну облігацій на 
власні акції ПрАТ «АБС-УКР» умовами випуску не передбачається.Інша 
суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: можливість достроково-
го погашення облігацій на вимогу їх власників та виплата номінальної вар-
тості облігацій не передбачена у зв’язку з розміщенням цільових облігацій 
не передбачена у зв’язку з розміщенням цільових облігацій. Дострокове 
погашення випуску (серії) облігацій можливе лише за умови здачі будинку 
в експлуатацію раніше запланованого терміну.

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

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

Генеральний директор  Сарахман о.І.
 25.10.2018 р.
 (дата)

приватне аКцІонерне товариСтво «абС-УКр»
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про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 
та  38 Закону України «про акціонерні товариства», якими вони мо-
жуть користуватися після отримання повідомлення про проведен-
ня Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права мо-
жуть використовуватися.

Кожний акціонер після отримання повідомлення про проведення За-
гальних зборів має право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного до дати проведення Загальних зборів Товари-
ства, а також безпосередньо в день проведення Загальних зборів;

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

- до початку Загальних зборів отримати письмову відповідь на пись-
мові запитання щодо питань, включених до проекту денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів;

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонер-
ного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать канди-
дату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товари-
ства.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення 
про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства 

становить 54 047 200 штук, кількість голосуючих акцій становить  
54 047 200 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: www.vistec.ua

Право участі у позачергових загальних зборах мають особи, які є влас-
никами акцій на день проведення загальних зборів та/або їх уповноваже-
ні представники. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів акціонерів товариства, будуть прийматися не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів 
до дати проведення загальних зборів. Місце прийому пропозицій - місце 
знаходження товариства: Донецька область, 84500, м. Бахмут, вул. Миру. 
буд. 6, адміністративна будівля Товариства, кімната № 204.

З проектами документів, що стосуються загальних зборів, акціонери 
можуть ознайомитися за місцем знаходження товариства (Донецька об-
ласть, 84500, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 6, адміністративна будівля Това-
риства, кімната № 204) з 10-00 до 17-00 годин у робочий час, перерва на 
обід з 12.00 до 13.00.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами: радник генерального директора з правового 
забезпечення Івашова Е.Ю.

Довідки за телефоном: (0627) 44-69-24 та за місцем знаходження То-
вариства 

Затверджено наглядовою радою товариства

приватне аКцІонерне товариСтво 
«тетIС»

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТЕТIС».

2. Код за ЄДРПОУ: 03386313.
3. Місцезнаходження: 04212, Київ, Богатирська, буд. 1.
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 4649708, 044 4649553.
5. Електронна поштова адреса: lidia@kiev.obolon.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.tetis.obolon.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 

ІІ. текст повідомлення
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ТЕТIС» вiд 

29 жовтня 2018 року (протокол № 2/18 вiд 29.10.2018 року), прийнято 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:
№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 

правочинів 
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
граничної сукупності 

вартості правочинів до 
вартості активів емітента 

за даними останньої 
річної фінансової 

звітності 
(у відсотках)

1 2 3 4 5
1 29.10.2018р. 360000 7492 4805%

Зміст інформації
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ТЕТIС» вiд 29 жов-
тня 2018 року (протокол № 2/18 вiд 29.10.2018 року) прийнято рiшення: 
попередньо схвалити укладення договорiв, угод про надання в iпотеку чи 
заставу майна Товариства та/або виконання зобов’язань за кредитними 
договорами, в тому числi надання поруки, для забезпечення зобов’язань 
пов’язаних з Товариством осiб, гранична сукупна вартiсть яких не пере-
вищує 360 мiльйонiв гривень.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 13232, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 13122, кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 13039, «про-
ти» - 0, «утримались» - 83.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади 
директор

_________ 
(підпис)

К. в. ваннiкова 
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.10.2018 р.

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

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
аКцІонерне товариСтво “КиївСьКий 

наУКово-доСлІдний та проеКтно-
КонСтрУКторСьКий ІнСтитУт “енерГопроеКт”

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 
16392628
3. Місцезнаходження 
01135 м. Київ пр-т Перемоги, 4
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044)236-09-32 (044)246-59-82
5. Електронна поштова адреса 
enprojct@kiep.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://www.kiep.kiev.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

Рішення про припинення повноважень прийнято на підставі отримання То-
вариством Листа від Поворозник Т.О. від 12.10.2018 року про складання своїх 
повноважень Члена Ревізійної комісії за особистим бажанням з 29.10.2018 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Листа 
Поворозник Т.О. від 12.10.2018 року про складання своїх повноважень 
Члена Ревізійної комісії за особистим бажанням з 29.10.2018 р..

Посадова особа Поворозник Тетяна Олегівна (паспорт: серія СМ но-
мер 821514 виданий 10.03.2006 р. Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київ-
ській області), яка займала посаду Члена Ревізійної комісії, припинила 
повноваження з 29 жовтня 2018 року.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 9 місяців.
На посаду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не об-

рано, оскільки згідно із пунктом 19 частини 2 статті 33 ЗУ “Про акціонерні 
товариства”, обрання членів ревізійної комісії належить до виключної ком-
петенції загальних зборів.

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

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

2.
Голова правління малахов Ю.в.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«УКраїнСьКий наУКово-доСлIдний IнСтитУт 

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Український науково-дослiдний 
iнститут радiоапаратури»

2. Код за ЄДРПОУ 14308090
3. Місцезнаходження 04080, Київ, Вiкентiя Хвоики, 

15\15, корп. 55
4. Міжміський код, телефон та факс 0442255270 0442255270
5. Електронна поштова адреса grigf@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

ukrniira.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу 
акціонерного товариства

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УкрНДIРА» 17.04.2018 р. було 

прийнято одностайне рiшення про змiну типу акцiонерного товариства 
«Український науково-дослiдний iнститут радiоапаратури» з публiчного на 
приватне. Відповідні зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань зареєстровані 
26.10.2018 р.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Колесник микола Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.10.2018
(дата)

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АБС-УКР 9
2. ПРАТ АЛЕФ-ВИНАЛЬ 7
3. ПАТ АРСЕЛОРМІТТАЛ БЕРИСЛАВ 11
4. ПРАТ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ 

КОМПЛЕКС
6

5. ПАТ ДНІПРОГАЗ 11
6. ПРАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 

«МЕТАЛІСТ»
7

7. АТ ЕЛЕКТРОГРАД 2
8. ПРАТ ЕНКО 8
9. ПРАТ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ 

ДНІПРО
8

10. ПРАТ ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

8

11. ПРАТ ЗАПОРІЖКОКС 4
12. ПАТ КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 2

13. АТ КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
«ЕНЕРГОПРОЕКТ»

10

14. ПРАТ КІНТО 8
15. АТ КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ 1
16. ПРАТ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК» 9
17. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ
3

18. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ 5
19. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ ВІК» 3
20. ПРАТ ТЕТІС 10
21. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ 7
22. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 

ІНСТИТУТ РАДІОАПАРАТУРИ
11

23. АТ УКРГАЗВИДОБУВАННЯ 4
24. ТОВ ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 2
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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 № 18208
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
30.10.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Передплатний індекс: 

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

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

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