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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр повідомляє про дематеріалізацію
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних, що діє на підставі рішення Комісії 
від 10.07.2018 №467, згідно з пунктом 5 розділу І Поряд-
ку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску 
(випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною на-
йменування емітента та/або переведенням випуску цін-
них паперів у бездокументарну форму існування, затвер-
дженого рішенням Комісії від 23.04.2013 №736, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 трав-
ня 2013 року за №802/23334, відповідно до документів, 
наданих атЗт «КиЇвСЬКе вироБниЧе оБ`Єднання 
«проСтор», 03134, м. Київ, вул. Трублаїні, 2-Б, код за 
ЄДРПОУ: 21551324, на заміну свідоцтва про реєстрацію 
випуску простих іменних акцій у зв`язку з переведенням 
випуску цінних паперів у бездокументарну форму існу-
вання, видано АТЗТ «КИЇВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 
ОБ`ЄДНАННЯ «ПРОСТОР», код за ЄДРПОУ: 21551324, 
свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних акцій 
у зв`язку з переведенням випуску цінних паперів у бездо-
кументарну форму існування – розпорядження  
№48-Кф-ЗС від 20 липня 2018 року.

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 корпоративного управлін-
ня та корпоративних, на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 №467, на підставі п. 8 розділу І Порядку скасу-
вання реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354, із 
змінами та доповненнями, відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань, у формі ви-
тягу від 19.07.2018 року за №1004229837 про внесення 
26.06.2018 року запису про початок процесу проведення 
спрощеної процедури державної реєстрації припинення 
юридичної особи шляхом її ліквідації; 26.06.2018 
10691710003021003, та інформації, наданої службовою 
запискою №22/02/02/278 від 17.07.2018 року департамен-
ту нагляду за станом корпоративного управління та кор-
поративними фінансами Комісії, скасовано реєстрацію 
випуску акцій ЗАТ «Завод виробничої комплектації» (код 
за ЄДРПОУ: 24925292). Свідоцтво про реєстрацію випус-
ку акцій Зат «Завод виробничої комплектації» від 
03.09.1998 року №816/10/1/98, видане територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондо-

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

1

2



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №139, 24 липня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

2

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

вого ринку в м. Києві та Київській області, анульовано – 
розпорядження №189-Кф-С-а від 23 липня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних, на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 №467, на підставі п. 8 розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354, 
із змінами та доповненнями, відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань, у формі ви-
тягу від 19.07.2018 року за №1004229452 про внесення 
26.06.2018 року запису про початок процесу проведення 
спрощеної процедури державної реєстрації припинення 
юридичної особи шляхом її ліквідації; 26.06.2018 
10691710003006969, та інформації, наданої службовою 
запискою №22/02/02/278 від 17.07.2018 року департа-
менту нагляду за станом корпоративного управління та 
корпоративними фінансами Комісії, скасовано реєстра-
цію випуску акцій Зат «Укрнафтопром» (код за ЄДРПОУ: 
25394454). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ЗАТ  «Укрнафтопром» від 31.07.2000 року №473/10/1/00, 
видане територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській 
області, анульовано – розпорядження №190-Кф-С-а 
від 23 липня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних, на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 №467, на підставі п. 8 розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354, 
із змінами та доповненнями, відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань, у формі ви-
тягу від 19.07.2018 року за №1004229734 про внесення 
26.06.2018 року запису про початок процесу проведення 
спрощеної процедури державної реєстрації припинення 
юридичної особи шляхом її ліквідації; 26.06.2018 
10691710005023125, та інформації, наданої службовою 
запискою №22/02/02/278 від 17.07.2018 року департа-
менту нагляду за станом корпоративного управління та 
корпоративними фінансами Комісії, скасовано реєстра-
цію випуску акцій атЗт «Газова компанія атіка» (код за 

ЄДРПОУ: 21528478). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій АТЗТ «Газова компанія Атіка» від 06.10.2000 року 
№571/10/1/00, видане територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку в 
м. Києві та Київській області, анульовано – розпоря-
дження №191-Кф-С-а від 23 липня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних, на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 №467, на підставі п. 8 розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354, 
із змінами та доповненнями, відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань, у формі ви-
тягу від 19.07.2018 року за №1004228498 про внесення 
25.06.2018 року запису про початок процесу проведення 
спрощеної процедури державної реєстрації припинення 
юридичної особи шляхом її ліквідації; 25.06.2018 
11031710003035718, та інформації. наданої службовою 
запискою №23/03/411 від 04.07.2018 року департаменту 
Комісії у Східному регіоні, скасовано реєстрацію випуску 
акцій Зат «амп-Запоріжжя-нафта-К» (код за ЄДРПОУ: 
25486759). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ЗАТ «АМП-Запоріжжя-Нафта-К» від 06.10.1998 року 
№496/08/1/98, видане Запорізьким територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку, анульовано – розпорядження  
№192-Кф-С-а від 23 липня 2018 року.

нКцпфр повідомляє 
 про ліцензування на фондовому ринку

Постановою про накладення санкції за правопорушен-
ня на ринку цінних паперів від 18.06.2018 №333-СХ-2-Т, 
винесеної у відношенні тов «фК «ГамБит» за пору-
шення вимог законодавства щодо цінних паперів засто-
совано санкцію у вигляді анулювання ліцензій на про-
вадження професійної діяльності на фондовому 
ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: 
брокерська діяльність серії АЕ 185244 від 17.10.2012, 
дилерської діяльності серії АЕ 185245 від 17.10.2012.

23.07.2018 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.

 приватне аКцІонерне товариСтво 
«Івано-франКІвСЬКавтотранС»

76018,м.Івано-франківськ ,вул. Степана Бандери,60
Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціоне-

рів ПрАТ «Івано-Франківськавтотранс» , що відбудуться 30.08.2018 року о 
12.00 за адресою м. Івано-франківськ ,вул. Степана Бандери,60. Реє-
страція учасників зборів буде проводитись з 11.00 до 11.30 за місцем про-
ведення зборів в день їх проведення. Для участі у зборах необхідно мати з 

собою паспорт, а вразі участі представника – документ , що підтверджує 
повноваження представника на участь у зборах.

перелік питань проекту денного.
1.Про надання згоди на вчинення значного правочину.
2.Попереднє надання згоди на вчинення всіх значних правочинів які мо-

жуть вчинятись ПрАТ «Івано-Франківськавтотранс» в 2018-2019 роках.
Посадова особа , відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 

документами директор Циганюк М.В.
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приватне аКцІонерне товариСтво «КиЇвСЬКий рІЧКовий 
порт», ЄДРПОУ - 03150071, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вулиця 
Верхній Вал, буд. 70 (далі – Товариство)

повідомляє про порядок реалізації акціонерами переважного права на 
придбання розміщуваних Товариством акцій у зв’язку із прийняттям рішен-
ня про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного роз-
міщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додат-
кових внесків.

Загальна кількість розміщуваних товариством акцій: 14 285 715 
(чотирнадцять мільйонів двісті вісімдесят п’ять тисяч сімсот 
п’ятнадцять) штук простих іменних акцій. Розміщення привілейованих ак-
цій не планується.

Загальна номінальна вартість акцій, що передбачені до розміщен-
ня: 5 000 000,25 грн. (п’ять мільйонів гривень двадцять п’ять копійок).

ціна розміщення: 0,35 грн. (нуль гривень тридцять п`ять копійок) за 
одну акцію.

правила визначення кількості акцій, на придбання яких акціонер 
має переважне право: кількість акцій, на придбання яких акціонер має 
переважне право, визначається як ціла частина числа, що є добутком від 
множення кількості акцій Товариства, які є у власності такого акціонера, на 
частку від ділення кількості акцій, розміщуваних Товариством 
(14 285 715 штук), на загальну кількість акцій Товариства станом на дату 
прийняття рішення про розміщення Товариством додаткових акцій 
(35 000 000 штук). Якщо вищевказаний добуток буде меншим за 1 (одини-
цю), то кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, 
встановлюється у розмірі 1 (одна) штука.

Строк та порядок реалізації акціонерами переважного права на 
придбання акцій, що пропонуються до розміщення: Переважне право 
на придбання акцій додаткової емісії обов`язково надається кожному акці-
онеру – власнику простих акцій Товариства, що є акціонером на дату при-
йняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом 
приватного розміщення акцій, а саме на 18.04.2018 року, в порядку вста-
новленому законодавством та рішенням загальних зборів Товариства. Ак-
ціонери Товариства, які мають намір реалізувати своє переважне право, 
протягом строку з 01.08.2018 року по 23.08.2018 року (включно) подають 
Товариству на ім’я уповноваженої особи голови правління письмові заяви 
про придбання акцій додаткової емісії. У заяві про придбання акцій 
обов`язково повинно бути зазначено: прізвище, ім`я та по-батькові акціоне-
ра - фізичної особи або найменування акціонера - юридичної особи, що 
має намір реалізувати своє переважне право; паспортні дані (для акціонера-
фізичної особи); місце проживання акціонера - фізичної особи або місцез-
находження акціонера - юридичної особи; реєстраційний номер облікової 
картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників 
податків (ідентифікаційний номер) – для акціонера фізичної особи або 
ідентифікаційний код юридичної особи – для акціонера юридичної особи; 
кількість акцій Товариства, які має намір придбати акціонер; дата складан-
ня заяви, вихідний номер, підпис посадової особи або представника (для 
акціонера – юридичної особи) та печатка - у разі наявності; дата складання 
заяви та підпис (для акціонера - фізичної особи). Заява фізичної особи, яка 
має намір реалізувати своє переважне право, підписується фізичною осо-
бою особисто або її уповноваженим представником. Заява юридичної осо-
би, яка має намір реалізувати своє переважне право, підписується її керів-
ником або її уповноваженою особою та скріплюється печаткою юридичної 
особи (у разі наявності). У разі підписання та/або подання заяви уповно-
важеним представником акціонера, до заяви додаються документи, що 
підтверджують повноваження такого представника згідно чинного законо-
давства.

Заяви про придбання акцій подаються акціонером (уповноваженим 

представником акціонера) особисто за адресою: 04071, м. Київ, вул. Елек-
триків, буд. 12, 1 поверх, хол, з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. у робочі дні 
протягом строку з 01.08.2018 року по 23.08.2018 року (включно). Заяви про 
придбання акцій можуть бути направлені Товариству засобами поштового 
(кур`єрського) зв`язку за адресою: 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 12. 
У разі якщо акціонер протягом встановленого строку з 01.08.2018 року по 
23.08.2018 року (включно) не подав письмової заяви про намір реалізувати 
своє переважне право на придбання акцій, вважається, що акціонер від-
мовляється від використання свого переважного права.

Акціонери Товариства, які мають намір реалізувати своє переважне 
право та подали Товариству заяву про придбання акцій, протягом строку з 
01.08.2018 року по 23.08.2018 року (включно) перераховують Товариству 
грошові кошти у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються. 
Оплата акцій здійснюється виключно безготівковими коштами у національ-
ній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточний 
рахунок Товариства за такими реквізитами: поточний рахунок: 
26009001197938, відкритий в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», МФО 313849; 
одержувач: ПрАТ «КИЇВПОРТ», код за ЄДРПОУ - 03150071; призначення: 
оплата акцій додаткової емісії згідно заяви про придбання акцій, без ПДВ. 
Перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що пере-
дує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі при-
ватного розміщення акцій, тобто по 23.08.2018 року (включно).

На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання ак-
цій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, Товариство 
видає акціонерам письмові зобов`язання про продаж відповідної кількості 
акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товари-
ством, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення. Письмові 
зобов`язання про продаж відповідної кількості акцій видаються кожному 
акціонеру особисто за адресою: 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 12, 
1  поверх, хол, з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. у робочі дні. У випадку, якщо 
акціонер не з`явився за вказаною вище адресою протягом 5 робочих днів з 
дати отримання Товариством коштів, що були ним перераховані згідно за-
яви про придбання акцій Товариством, письмове зобов`язання про продаж 
йому відповідної кількості акцій надсилається Товариством такому акціоне-
ру простим поштовим відправленням на адресу, вказану в заяві про при-
дбання акцій додаткової емісії зазначеного акціонера, в останній день вка-
заного строку але не пізніше дня, що передує дню початку укладення 
договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення, тобто 
по 23.08.2018 року (включно). 

Для укладення договорів купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонером 
під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та 
перераховані відповідні кошти, акціонерами надаються документи необхід-
ні для їх ідентифікації: акціонером - фізичною особою надаються докумен-
ти, що посвідчують особу (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікацій-
ного номера); акціонером - юридичною особою - документи, що 
підтверджують правоздатність та дієздатність юридичної особи, крім цього 
усі акціонери подають - документи (інформацію) щодо рахунку в цінних па-
перах, відкритому акціонеру у депозитарній установі, а також документи 
(інформацію) щодо поточного рахунку в національній валюті, відкритому 
акціонеру в банківській установі.

Укладення договорів купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонером під 
час реалізації переважного права була подана заява про придбання та пе-
рераховані відповідні кошти, відбувається протягом 17 (сімнадцяти) робо-
чих днів з 27.08.2018 року по 18.09.2018 року (включно) за адресою: 04071, 
м. Київ, вул. Електриків, буд. 12, 1 поверх, хол, з 10 год. 00 хв. до 16 год. 
00 хв. у робочі дні.

Голова правління  лошак К.а.

приватне аКцІонерне товариСтво «КиЇвСЬКий рІЧКовий порт»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Науково-виробниче підприємство «Система»; 2. Код за ЄДРПОУ: 
32133730;3. Місцезнаходження: 61070 м. Харків, вул. Рудика,6;4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс: (057) 752-21-01, (057) 752-54-20;

5. Електронна поштова адреса: bumagi@jst-systema.com;6. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: systema-tv.com

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства (крім публічного акціонерного товариства)

ІІ. текст повідомлення 
20.07.2018р. ПрАТ «НВП «Система» було отримано повідомлення від 

акціонера Товариства -»фізичної особи», з якого стало відомо, що відбули-
ся зміни щодо власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голо-
суючих акцій емітента. Пакет акцій акціонера «фізичної особи» до зміни 
становив 99,99% (122208160 шт. в загальній кількості акцій та в загальній 
кількості голосуючих акцій), збільшився та після зміни становить 100% 
(122220400 шт. в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосую-
чих акцій).

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

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

2. Генеральний директор  вовк Сергій анатолійович
20.07.2018

приватне аКцІонерне товариСтво
«наУКово-вироБниЧе пІдприЄмСтво «СиСтема»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«дрУжКІвСЬКе рУдоУправлІння»

повне найменування емітента: 

Код за ЄдрпоУ: 
місцезнаходження:

міжміський код, телефон та факс:
електронна поштова адреса:
адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації:
вид особливої інформації:

приватне акціонерне 
товариство 
«дружківське рудоуправління»
00191796
84205, донецька область, м. друж-
ківка, вул. поленова, буд.112 
(06267) 3-45-42, 3-29-16
grinenkodu@vesco.com.ua 
http://rudo.net.ua/index.php/
actzionery

відомості про прийняття 
рішення про надання згоди на 
вчинення значних правочинів

текст повідомлення:
20 липня 2018 року, Рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «Дружкiвське 

рудоуправлiння» №39 надана згода на вчинення значного правочину. 
Предметом правочину є отримання безвiдсоткової поворотної фiнансової 
допомоги. Сума коштiв, що є предметом правочину складає 
240 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПрАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» 
за 2017 рiк складає 627 138 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння» становить 38,2690%.

20 липня 2018 року, Рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння» №39 надана згода на вчинення значного правочину. 
Предметом правочину є отримання безвiдсоткової поворотної фiнансової 
допомоги. Сума коштiв, що є предметом правочину складає 
144 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПрАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» 
за 2017 рiк складає 627 138 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «Дружкiвське рудо-
управлiння» становить 22,9614%.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством.

Генеральний директор  Є.в. цимарман

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«веСКо»

повне найменування емітента:
 
Код за ЄдрпоУ: 
місцезнаходження:

міжміський код, телефон та 
факс:
електронна поштова адреса:
адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації:
вид відомостей:

публічне акціонерне товариство 
«веско»
00282049
84205, донецька область, 
м. дружківка, вул. Індустріальна, 
буд.2 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.com.ua
http://vesco.net.ua/index.php/
actzionery

відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

текст повідомлення:
20 липня 2018 року рішенням єдиного акцiонера ПАТ «Веско» №58 на-

дана згода на вчинення значного правочину. Предметом правочину є на-
дання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги. Сума коштiв, що є 
предметом правочину становить 400 000 000,00 грн. Вартiсть активiв 
ПАТ «Веско» за 2017 рiк складає 2 659 805 000,00 грн. Спiввiдношення 
суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» 
становить 15,0386%.

20 липня 2018 року рiшенням єдиного акцiонера ПАТ «Веско» №58 на-
дана згода на вчинення значного правочину. Предметом правочину є 
отримання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги. Сума коштiв, 
що є предметом правочину становить 384 000 000,00 грн. Вартiсть активiв 
ПАТ «Веско» за 2017 рiк складає 2 659 805 000,00 грн. Спiввiдношення 
суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» 
становить 14,4371%.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовірність iнформацiї, що 
мiститься в повiдомленнi та визнає, що вона несе відповідальність згiдно 
з законодавством.

Генеральний директор  Є.в. цимарман

аКцІонерне товариСтво 
«КомерцІйний ІндУСтрІалЬний БанК»
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство «Комерцій-
ний Індустріальний Банк» 

2. Код за ЄДРПОУ: 21580639
3. Місцезнаходження: 04053 м. Київ, Бульварно-Кудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)561-25-09, (44)561-25-93
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://cib.com.ua/ru/about/finance/
regulyarnaya-informatsiya

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
Наглядовою радою Акціонерного товариства «Комерційний Індустрі-

альний Банк» 19.07.2018 року прийнято рішення щодо зміни складу по-
садових осіб, а саме:

Припинити повноваження Члена Правління АТ «КІБ» Голуба Андрія Ва-
сильовича (згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не 
надала) та вивести його зі складу Правління АТ «КІБ» 19.07.2018 року на 
підставі рішення Наглядової ради від 19.07.2018 р. Протокол № 19/07-1.

Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді 
Члена Правління Банку з 05.03.2018 р. 

На посаду замість Члена Правління АТ «КІБ» Голуба А.В., повноважен-
ня якого припинено, нікого не призначено.

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

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

2. в.о.Голови правління  овчарова л.м.
20.07.2018

приватне аКцІонерне товариСтво 
«оГнеУпорнерУд»

повне найменування емітента: 

Код за ЄдрпоУ: 
місцезнаходження:
міжміський код, телефон та 
факс:

електронна поштова адреса:
адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації:
вид відомостей:

приватне акціонерне товариство 
«огнеупорнеруд»
24464945
85050, донецька обл., добропіль-
ський р-н, с. октябрське 
(Шахово), вул. октябрська, 14
(06267) 3-45-42, 3-29-16
grinenkodu@vesco.com.ua 
http://ogn.net.ua/index.php/explore

відомості про прийняття 
рішення про надання згоди на 
вчинення значних правочинів

текст повідомлення:
20 липня 2018 року, Рiшення єдиного акцiонера ПрАТ «Огнеупорне-

руд» №44 надано згоду на укладання значного правочину. Предметом 
правочину є надання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги. 
Сума коштiв, що є предметом правочину складає 144 000 000,00 грн. 
Вартiсть активiв ПрАТ «Огнеупорнеруд» за 2017 рiк складає 
483 346 000 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв ПрАТ «Огнеупорнеруд» становить 29,7923%. 

20 липня 2018 року, Рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «Огнеупорне-
руд» №44 надано згоду на укладання значного правочину. Предметом 
правочину є надання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги. 
Сума коштiв, що є предметом правочину складає 384 000 000,00 грн. 
Вартiсть активiв ПрАТ «Огнеупорнеруд» за 2017 рiк складає 
483 346 000 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв ПрАТ «Огнеупорнеруд» становить 79,4461%.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством.

Генеральний директор  в.п. Черняков
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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)
І. Загальні відомості

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

2. Код за ЄДРПОУ: 01564897
3. Місцезнаходження: 01135 мiсто Київ, пл. Перемоги будинок 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)581-00-12, 581-00-12
5. Електронна поштова адреса: levinzon.r@dc-leonardo.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ukraina.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
Рiшенням Наглядової Ради Товариства від 18.07.2018 року (Протокол 

засідання Наглядової ради № 01/18-07-18 вiд 18.07.2018 року), на підставі 
статуту та ст.54 Закону України «Про акціонерні товариства», обрано Голо-

вою Наглядової Ради - пана Ендрю О'Лірі [Aindriu O'Leary], посадова особа 
не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років - КПМГ (KPMG) Ірландія - 
Директор. Посадова особа обрана на невизначений термін (у рамках за-
гального терміну повноважень як члена Наглядової Ради - 3 роки). Посадо-
ва особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному 
капіталі Товариства. Посадова особа є представником акціонера «юридич-
ної особи» Компанії Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства 
[Quinn Holdings Sweden AB in bankruptcy], мiсцезнаходження - с/о Сеттер-
воллз Адвокатбюро АБ, а/с 1050, 10139 Стокгольм, Швецiя [с/о Setterwalls 
Advokatbyra AB, Box 1050, 101 39 Stockholm, Sweden], ідентифiкацiйний 
код 5566882949, розмір пакета акцій, який належить «юридичній особі» 
92,093132 % від статутного капітала Товариства. Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Голова правління левiнзон ростислав  18.07.2018

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «УнІвермаГ «УКраЇна»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСНА"
(надалі - Товариство), місцезнаходження: 25006, м.Кіровоград, вул.Ве-

лика Перспективна,10, офіс 19, повідомляє про проведення чергових За-
гальних зборів акціонерів Товариства (надалі - збори), які відбудуться 24
серпня 2018 р. о 09.00 за адресою: м.Кропивницький, вул.Ливарна,1Т,
каб. 1. Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 08.00 до 08.50. Для
участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, для пред-
ставників - довіреність. Дата складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у зборах 20.08.2018 р. на 24.00.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затверджен-

ня регламенту зборів.
3. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рі-

шення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2016 рік та прийняття

рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік. Визначення по-

рядку покриття збитків товариства.
6. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укла-

датимуться з головою і членами наглядової ради; встановлення розміру
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів з вказаними особами.

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 проведен-
ня зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має можливість оз-
найомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного, за адресою: 25006, м.Кропивницький, вул.Велика Пер-
спективна,10, офіс 19, в робочі дні з 08.00 до 09.00, а також в день зборів
в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Кожен ак-
ціонер має право надавати письмові запитання щодо питань, включених
до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів до дати про-
ведення зборів. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного зборів, а також щодо нових
кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може переви-
щувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться акці-
онерами згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Для
участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. Представник
акціонера, якому надана довіреність на участь в зборах, повинен мати
при собі паспорт та належним чином оформлену довіреність. Його повно-
важення щодо голосування з питань порядку денного зборів, визначені
довіреністю, можуть бути на власний розсуд загальною кількістю акцій,
що належать акціонеру, або можуть бути обмежені довіреністю щодо кіль-
кості акцій, якою довіритель має право голосувати, чи завданням щодо го-
лосування з кожного питання порядку денного. Посадовою особою, відпо-
відальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є дирек-
тор Сюр Наталія Вікторівна.

Наглядова рада

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАР'ЄР "ГРАНIТ" (код за ЄД-
РПОУ 00292356); місцезнаходження: 18016, м. Черкаси, вул. Маршала
Красовського, буд.8; тел./факс (097) 181-25-36, д/н; e-mail 00292356@sod-
ruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет: http://pkgra-
nit.bgs.kh.ua.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емітента
18.07.2018 за рiшенням загальних зборів (протокол б/н вiд 18.07.2018)

відбулися наступні зміни:
1.- припинено повноваження Наглядової ради у складі: Голови - BARDI-

ER TECHNOLOGIES LIMITED (Кiпр, реєстрацiйний № 207617), володiє
88.30693% в статутному капiталi емiтента на суму 347514.25 грн. та двох
Членів UGDC HOLDING LIMITED (Кiпр, "Ю.Джi.Дi.Сi.Холдiнг Лiмiтед", ре-
єстрацiйний № 208896), володiє 0.00006% в статутному капiталi емiтента
на суму 0.25 грн. Особи перебували на посадах з 20.08.2008, постiйного
уповноваженого представника у товариствi не мали.

2.- припинено повноваження Ревiзiйної комiсiї у складі Голови - BAX-
TERSTONE ENGENEERING LIMITED (Кiпр, "Бакстерстоун Енджiнiрiнг Лi-
мiтед", реєстрацiйний № 216516), володiє 0.00006% в статутному капiта-
лi емiтента на суму 0.25 грн. Особа перебувала на посадi з 20.08.2008,
постiйного уповноваженого представника у товариствi не мала. 

3.- обрана на 3 роки Наглядова рада у складі: Голова - Чорний Олександр
Володимирович, останнi 5 рокiв обiймав посади корпоративного директора,
директора департаменту корпоративних прав. Рiшення про обрання на по-
саду прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання вiд 18.07.2018) пiс-
ля обрання його загальними зборами (протокол вiд 18.07.2018). Посадова
особа є представником акцiонера BARDIER TECHNOLOGIES LIMITED
(Кiпр, реєстрацiйний № 207617); та Члени (посадові особи є представника-
ми акцiонера UGDC HOLDING LIMITED (Кiпр, "Ю.Джi.Дi.Сi.Холдiнг Лiмiтед",
реєстрацiйний № 208896) - Баш Вiталiй Олександрович, останнi 5 рокiв
обiймав посаду директора; Малиш Яна Миколаївна, останнi 5 рокiв обiй-
мала посади фiнансового директора, директора.

4.- обрана на 3 роки Ревiзiйна комiсiя у складі: Голова - BAXTERSTONE
ENGENEERING LIMITED (Кiпр, "Бакстерстоун Енджiнiрiнг Лiмiтед", реєс-
трацiйний № 216516), володiє 0.00006% в статутному капiталi емiтента на
суму 0.25 грн. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол б/н вiд
18.07.2018) та Члени - ROSILEND ENGENEERING LIMITED (Кiпр, "Роузi-
ленд Енджiнiрiнг Лiмiтед", реєстрацiйний № 217143), володiє 0.00006% в
статутному капiталi емiтента на суму 0.25 грн.; LOGANSON ENTERPRI-
SES LIMITED (Кiпр, "Логансон Iнтерпрайсiс Лiмiтед", реєстрацiйний №
209550), володiє 0.00006% в статутному капiталi емiтента на суму 0.25 грн.

Дата вчинення дiї 18.07.2018. Зазначені фізичні особи не надали згоди
на розкриття паспортних даних, акцiями товариства не володiють, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Для юри-
дичних осіб інформацiя щодо непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини та про iншi посади, якi обiймали особи за останнi 5 рокiв,
не надається.

Директор Костiн А.М. підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3.Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)

20.07.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 20.07.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депозит-
них сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 191 на суму
100 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:  100 000
тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiввiдно-
шення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину,
до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтнос-
тi (у вiдсотках) складає 19,70%.

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

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

2. Найменування посади: 
Виконуючий обов`язки Голови Правління Щиголев В.В. 

23.07.2018 р.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСНА"
(надалі - Товариство), місцезнаходження: 25006, м.Кіровоград, вул.Ве-

лика Перспективна,10, офіс 19, повідомляє про проведення чергових За-
гальних зборів акціонерів Товариства (надалі - збори), які відбудуться 24
серпня 2018 р. о 09.00 за адресою: м.Кропивницький, вул.Ливарна,1Т,
каб. 1. Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 08.00 до 08.50. Для
участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, для пред-
ставників - довіреність. Дата складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у зборах 20.08.2018 р. на 24.00.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затверджен-

ня регламенту зборів.
3. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рі-

шення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2016 рік та прийняття

рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік. Визначення по-

рядку покриття збитків товариства.
6. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укла-

датимуться з головою і членами наглядової ради; встановлення розміру
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів з вказаними особами.

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 проведен-
ня зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має можливість оз-
найомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного, за адресою: 25006, м.Кропивницький, вул.Велика Пер-
спективна,10, офіс 19, в робочі дні з 08.00 до 09.00, а також в день зборів
в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Кожен ак-
ціонер має право надавати письмові запитання щодо питань, включених
до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів до дати про-
ведення зборів. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного зборів, а також щодо нових
кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може переви-
щувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться акці-
онерами згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Для
участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. Представник
акціонера, якому надана довіреність на участь в зборах, повинен мати
при собі паспорт та належним чином оформлену довіреність. Його повно-
важення щодо голосування з питань порядку денного зборів, визначені
довіреністю, можуть бути на власний розсуд загальною кількістю акцій,
що належать акціонеру, або можуть бути обмежені довіреністю щодо кіль-
кості акцій, якою довіритель має право голосувати, чи завданням щодо го-
лосування з кожного питання порядку денного. Посадовою особою, відпо-
відальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є дирек-
тор Сюр Наталія Вікторівна.

Наглядова рада

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАР'ЄР "ГРАНIТ" (код за ЄД-
РПОУ 00292356); місцезнаходження: 18016, м. Черкаси, вул. Маршала
Красовського, буд.8; тел./факс (097) 181-25-36, д/н; e-mail 00292356@sod-
ruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет: http://pkgra-
nit.bgs.kh.ua.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емітента
18.07.2018 за рiшенням загальних зборів (протокол б/н вiд 18.07.2018)

відбулися наступні зміни:
1.- припинено повноваження Наглядової ради у складі: Голови - BARDI-

ER TECHNOLOGIES LIMITED (Кiпр, реєстрацiйний № 207617), володiє
88.30693% в статутному капiталi емiтента на суму 347514.25 грн. та двох
Членів UGDC HOLDING LIMITED (Кiпр, "Ю.Джi.Дi.Сi.Холдiнг Лiмiтед", ре-
єстрацiйний № 208896), володiє 0.00006% в статутному капiталi емiтента
на суму 0.25 грн. Особи перебували на посадах з 20.08.2008, постiйного
уповноваженого представника у товариствi не мали.

2.- припинено повноваження Ревiзiйної комiсiї у складі Голови - BAX-
TERSTONE ENGENEERING LIMITED (Кiпр, "Бакстерстоун Енджiнiрiнг Лi-
мiтед", реєстрацiйний № 216516), володiє 0.00006% в статутному капiта-
лi емiтента на суму 0.25 грн. Особа перебувала на посадi з 20.08.2008,
постiйного уповноваженого представника у товариствi не мала. 

3.- обрана на 3 роки Наглядова рада у складі: Голова - Чорний Олександр
Володимирович, останнi 5 рокiв обiймав посади корпоративного директора,
директора департаменту корпоративних прав. Рiшення про обрання на по-
саду прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання вiд 18.07.2018) пiс-
ля обрання його загальними зборами (протокол вiд 18.07.2018). Посадова
особа є представником акцiонера BARDIER TECHNOLOGIES LIMITED
(Кiпр, реєстрацiйний № 207617); та Члени (посадові особи є представника-
ми акцiонера UGDC HOLDING LIMITED (Кiпр, "Ю.Джi.Дi.Сi.Холдiнг Лiмiтед",
реєстрацiйний № 208896) - Баш Вiталiй Олександрович, останнi 5 рокiв
обiймав посаду директора; Малиш Яна Миколаївна, останнi 5 рокiв обiй-
мала посади фiнансового директора, директора.

4.- обрана на 3 роки Ревiзiйна комiсiя у складі: Голова - BAXTERSTONE
ENGENEERING LIMITED (Кiпр, "Бакстерстоун Енджiнiрiнг Лiмiтед", реєс-
трацiйний № 216516), володiє 0.00006% в статутному капiталi емiтента на
суму 0.25 грн. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол б/н вiд
18.07.2018) та Члени - ROSILEND ENGENEERING LIMITED (Кiпр, "Роузi-
ленд Енджiнiрiнг Лiмiтед", реєстрацiйний № 217143), володiє 0.00006% в
статутному капiталi емiтента на суму 0.25 грн.; LOGANSON ENTERPRI-
SES LIMITED (Кiпр, "Логансон Iнтерпрайсiс Лiмiтед", реєстрацiйний №
209550), володiє 0.00006% в статутному капiталi емiтента на суму 0.25 грн.

Дата вчинення дiї 18.07.2018. Зазначені фізичні особи не надали згоди
на розкриття паспортних даних, акцiями товариства не володiють, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Для юри-
дичних осіб інформацiя щодо непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини та про iншi посади, якi обiймали особи за останнi 5 рокiв,
не надається.

Директор Костiн А.М. підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3.Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)

20.07.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 20.07.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депозит-
них сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 191 на суму
100 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:  100 000
тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiввiдно-
шення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину,
до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтнос-
тi (у вiдсотках) складає 19,70%.

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

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

2. Найменування посади: 
Виконуючий обов`язки Голови Правління Щиголев В.В. 

23.07.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ПРОМКОМПЛЕКТ"

(код за ЄДРПОУ:24126941) місцезнаходження: 61052, м.Харкiв, вул.
Котлова, 68, тел/факс (050) 403-24-86, д/н; e-mail:valzmiev@gmail.com, of-
fice@pkems.com; адреса сторінки в мережі Інтернет: поток.com.ua.

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою доміну-
ючого контрольного (95%) пакету акцій.

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власнос-
ті на акції в депозитарній системі, 19.07.2018. Частка акціонера Кондра-
тенка Олександра Олеговича у загальній кількості та у загальній кількос-
ті голосуючих акцій змінилася з 25.000% до 50.000%. Частка акціонера
Кондратенка Олега Валерійовича у загальній кількості та у загальній кіль-
кості голосуючих акцій змінилася з 25.000% до 50.000%. У зв'язку з чим
кожна особа прямо набула пакету 50% акцій, які належать їй, та опосе-
редковано з афілійованою ій особі набула права власності на домінуючий
контрольний (95%) пакет акцій.

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

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власнос-
ті на акції в депозитарній системі, 19.07.2018. Частки акціонерів "Фізична
особа-1" та "Фізична особа-2" у загальній кількості та у загальній кількос-
ті голосуючих акцій змінилися з 25.000% до 0.000% у кожного.

Вiдомостi про припинення емiтента шляхом перетворення за рi-
шенням вищого органу емітента.

Дата прийняття рішення про припинення емітента (дата проведення за-
гальних зборів) 20.07.2018. Назва уповноваженого органу, що прийняв рі-
шення про припинення емітента - загальні збори. Причини рішення про
припинення емітента - Товариство з обмеженою відповідальністю є більш
доцільною організаційно-правовою формою для господарської діяльності
Товариства. Способ припинення - перетворення в Товариство з обмеже-
ною відповідальністю. Результати голосування - "за" - 300 шт., "проти" - 0
шт. Повне найменування юридичної особи - правонаступника: ТОВАРИС-
ТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМКОМПЛЕКТ-ТРЕЙД".
Всі майнові та інші права, активи та зобов'язання у повному обсязі пере-
ходять до Товариства-правонаступника. Порядок та умови обміну акцій
на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника: акції АТ
"Промкомплект" конвертуються в частки Товариства-правонаступника з
коефіцієнтом конвертації 1. Розподіл часток Товариства-правонаступника
відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між
акціонерами у статутному капіталі АТ "Промкомплект". Розмір статутного
капіталу Товариства-правонаступника дорівнює розміру статутного капі-
талу акціонерного товариства, а саме 3000,00 грн.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емітента.
Голова комiсiї по припиненню (перетворенню) Кондратенко Олександр

Олегович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано
20.07.2018 до закiнчення процедури реорганiзацiї шляхом перетворення.
Дата вчинення дiї 20.07.2018. Володiє 50.00000% в статутному капiталi
емiтента на суму 1500.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 ро-
кiв, фахiвець з технiчних засобiв. Рiшення прийнято загальними зборами
(протокол б/н вiд 20.07.2018). 

Генеральний директор Кондратенко О.В. підтверджує достовірність
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно з законодавством. 

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

тента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «вІнницяфармацІя»

2. Код за ЄДРПОУ: 01974968
3. Місцезнаходження: 02166 м. Київ, Лісовий проспект, буд.39-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 518-52-21, (044) 518-43-03
5. Електронна поштова адреса: info@apteca.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://apteca.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про рішення вищого органу емі-

тента про зменшення статутного капіталу
ІІ. текст повідомлення 

20.07.2018 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв При-
ватного акціонерного товариства «Вінницяфармація» (далi Товариство) у 
зв’язку iз прийнятим рішенням про анулювання раніше викуплених Това-
риством простих іменних акцій в кількості 28 327 720 штук по номінальній 
вартості 0,25 грн. за одну акцію на суму по номінальній вартості  
7 081 930, 00 грн. прийнято рiшення про зменшення розміру статутного 
капіталу Товариства на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що 
анулюються, а саме: на суму 7 081 930, 00 грн.

Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про його змен-
шення - 20 234 086 грн. 

Розмір статутного капіталу після зменшення - 13 152 156 грн. 
Сума, на яку зменшується статутний капітал - 7 081 930 грн. 
Частка, на яку зменшується статутний капітал - 34,999999%. 
Спосіб зменшення статутного капіталу: зменшення статутного капіта-

лу Товариства шляхом анулювання раніше викуплених Товариством про-
стих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості голосуючих 
акцій, щодо кожного з членів наглядової ради товариства, виконавчого ор-
гану, яким належать акції емітента, та акціонерів, які володіють 10 і більше 
відсотками голосуючих акцій станом на день прийняття рішення про змен-
шення статутного капіталу:

Голова Наглядової ради - Колоколов Вiталiй Геннадiйович, 4 000 шт. 
голосуючих акцій, що становить 0,007621% у загальній кількості голосую-
чих акцій.

Член Наглядової ради - Капусенко Євген Олександрович, 
20 944  413 шт. голосуючих акцій, що становить 39,908681% у загальній 
кількості голосуючих акцій.

Член Наглядової ради - Кощей Олександр Олексiйович, 10 472 207 шт. 
голосуючих акцій, що становить 19,954341% у загальній кількості голосу-
ючих акцій. 

Член Наглядової ради - Пустовiт Iгор Олександрович, 10 468 207 шт. 
голосуючих акцій, що становить 19,946 719 % у загальній кількості голо-
суючих акцій.

Член Наглядової ради - Решетняк Валентин Вiталiйович, 4 400 шт. голосу-
ючих акцій, що становить 0,008384 % у загальній кількості голосуючих акцій.

Варченко Андрій Віталійович, акціонер, 10 467 706 шт. голосуючих ак-
цій, що становить 19,945765 % у загальній кількості голосуючих акцій.

Члени виконавчого органу (Правління) акціями Товариства не володі-
ють.

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                Гасевич в.в.  23.07.2018

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Кропивницький олійноекстракційний завод». 2.Код за ЄДРПОУ: 
00373869. 3.Місцезнаходження: 25030, м. Кропивницький, вул. Урожай-
на, 30. 4.Міжміський код, телефон та факс: (0522) 390-128, 245-978. 
5.Електронна поштова адреса: r.uschapovsky@kernel.ua. 6.Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: http://kirovogradoliya.pat.ua/. 7.Вид особливої ін-
формації: прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів.

II. текст повідомлення
20.07.2018 наглядовою радою ПрАТ «Кропивницький ОЕЗ», надалі - 

товариство, (протокол №б/н вiд 20.07.2018) прийнято рiшення про надан-
ня згоди на укладання товариством договору поставки з ТОВ «Кернел-

Трейд», за яким ТОВ «Кернел-Трейд» зобов’язується поставити 
товариству насіння соняшнику, а товариство зобов’язується прийняти і 
оплатити товар. Укладання договору було схвалено (попередньо) загаль-
ними зборами акціонерів (протокол вiд 25.04.2018). Ринкова вартiсть 
майна або послуг, що є предметом правочину: 355200,0 тис. грн., вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
443527,0 тис.грн., спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi: 80,09%. Додатковi критерiї для вiднесення 
правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, Ста-
тутом ПрАТ «Кропивницький ОЕЗ» не передбаченi.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. директор Братуняк о. ф. 20.07.2018

приватне аКцІонерне товариСтво 
«КропивницЬКий олІйноеКСтраКцІйний Завод»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСНА"
(надалі - Товариство), місцезнаходження: 25006, м.Кіровоград, вул.Ве-

лика Перспективна,10, офіс 19, повідомляє про проведення чергових За-
гальних зборів акціонерів Товариства (надалі - збори), які відбудуться 24
серпня 2018 р. о 09.00 за адресою: м.Кропивницький, вул.Ливарна,1Т,
каб. 1. Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 08.00 до 08.50. Для
участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, для пред-
ставників - довіреність. Дата складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у зборах 20.08.2018 р. на 24.00.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затверджен-

ня регламенту зборів.
3. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рі-

шення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2016 рік та прийняття

рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік. Визначення по-

рядку покриття збитків товариства.
6. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укла-

датимуться з головою і членами наглядової ради; встановлення розміру
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів з вказаними особами.

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 проведен-
ня зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має можливість оз-
найомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного, за адресою: 25006, м.Кропивницький, вул.Велика Пер-
спективна,10, офіс 19, в робочі дні з 08.00 до 09.00, а також в день зборів
в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Кожен ак-
ціонер має право надавати письмові запитання щодо питань, включених
до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів до дати про-
ведення зборів. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного зборів, а також щодо нових
кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може переви-
щувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться акці-
онерами згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Для
участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. Представник
акціонера, якому надана довіреність на участь в зборах, повинен мати
при собі паспорт та належним чином оформлену довіреність. Його повно-
важення щодо голосування з питань порядку денного зборів, визначені
довіреністю, можуть бути на власний розсуд загальною кількістю акцій,
що належать акціонеру, або можуть бути обмежені довіреністю щодо кіль-
кості акцій, якою довіритель має право голосувати, чи завданням щодо го-
лосування з кожного питання порядку денного. Посадовою особою, відпо-
відальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є дирек-
тор Сюр Наталія Вікторівна.

Наглядова рада

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАР'ЄР "ГРАНIТ" (код за ЄД-
РПОУ 00292356); місцезнаходження: 18016, м. Черкаси, вул. Маршала
Красовського, буд.8; тел./факс (097) 181-25-36, д/н; e-mail 00292356@sod-
ruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет: http://pkgra-
nit.bgs.kh.ua.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емітента
18.07.2018 за рiшенням загальних зборів (протокол б/н вiд 18.07.2018)

відбулися наступні зміни:
1.- припинено повноваження Наглядової ради у складі: Голови - BARDI-

ER TECHNOLOGIES LIMITED (Кiпр, реєстрацiйний № 207617), володiє
88.30693% в статутному капiталi емiтента на суму 347514.25 грн. та двох
Членів UGDC HOLDING LIMITED (Кiпр, "Ю.Джi.Дi.Сi.Холдiнг Лiмiтед", ре-
єстрацiйний № 208896), володiє 0.00006% в статутному капiталi емiтента
на суму 0.25 грн. Особи перебували на посадах з 20.08.2008, постiйного
уповноваженого представника у товариствi не мали.

2.- припинено повноваження Ревiзiйної комiсiї у складі Голови - BAX-
TERSTONE ENGENEERING LIMITED (Кiпр, "Бакстерстоун Енджiнiрiнг Лi-
мiтед", реєстрацiйний № 216516), володiє 0.00006% в статутному капiта-
лi емiтента на суму 0.25 грн. Особа перебувала на посадi з 20.08.2008,
постiйного уповноваженого представника у товариствi не мала. 

3.- обрана на 3 роки Наглядова рада у складі: Голова - Чорний Олександр
Володимирович, останнi 5 рокiв обiймав посади корпоративного директора,
директора департаменту корпоративних прав. Рiшення про обрання на по-
саду прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання вiд 18.07.2018) пiс-
ля обрання його загальними зборами (протокол вiд 18.07.2018). Посадова
особа є представником акцiонера BARDIER TECHNOLOGIES LIMITED
(Кiпр, реєстрацiйний № 207617); та Члени (посадові особи є представника-
ми акцiонера UGDC HOLDING LIMITED (Кiпр, "Ю.Джi.Дi.Сi.Холдiнг Лiмiтед",
реєстрацiйний № 208896) - Баш Вiталiй Олександрович, останнi 5 рокiв
обiймав посаду директора; Малиш Яна Миколаївна, останнi 5 рокiв обiй-
мала посади фiнансового директора, директора.

4.- обрана на 3 роки Ревiзiйна комiсiя у складі: Голова - BAXTERSTONE
ENGENEERING LIMITED (Кiпр, "Бакстерстоун Енджiнiрiнг Лiмiтед", реєс-
трацiйний № 216516), володiє 0.00006% в статутному капiталi емiтента на
суму 0.25 грн. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол б/н вiд
18.07.2018) та Члени - ROSILEND ENGENEERING LIMITED (Кiпр, "Роузi-
ленд Енджiнiрiнг Лiмiтед", реєстрацiйний № 217143), володiє 0.00006% в
статутному капiталi емiтента на суму 0.25 грн.; LOGANSON ENTERPRI-
SES LIMITED (Кiпр, "Логансон Iнтерпрайсiс Лiмiтед", реєстрацiйний №
209550), володiє 0.00006% в статутному капiталi емiтента на суму 0.25 грн.

Дата вчинення дiї 18.07.2018. Зазначені фізичні особи не надали згоди
на розкриття паспортних даних, акцiями товариства не володiють, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Для юри-
дичних осіб інформацiя щодо непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини та про iншi посади, якi обiймали особи за останнi 5 рокiв,
не надається.

Директор Костiн А.М. підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3.Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)

20.07.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 20.07.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депозит-
них сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 191 на суму
100 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:  100 000
тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiввiдно-
шення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину,
до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтнос-
тi (у вiдсотках) складає 19,70%.

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

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

2. Найменування посади: 
Виконуючий обов`язки Голови Правління Щиголев В.В. 

23.07.2018 р.

 повідомлення 
 про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

Приватне акціонерне товариство «Івано-Франківськцемент» (код за 
ЄДРПОУ 00292988; місцезнаходження: 77422, Івано-Франківська область, 
Тисменицький район, с. Ямниця, надалі-Товариство) повідомляє, що На-
глядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення позачерго-
вих загальних зборів акціонерів (надалі-Загальні збори) ПрАТ «Івано-
Франківськцемент», які відбудуться 10 серпня 2018 року в 
адміністративному приміщенні прат «Івано-франківськцемент» (ак-
товий зал першого поверху) за адресою:77422, с.ямниця,  
вул. н. яремчука,1а, тисменицького району, Івано-франківської об-
ласті.

Реєстрація учасників зборів з 10.00 год. до 10.45 год. в день та за міс-
цем проведення зборів.

початок зборів о 11.00 годині.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах акціонерів, - станом на 24-00 год. 06.08.2018р. 
проект порядку денного загальних зборів:

1.обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 

голосування.
3. про виплату дивідендів.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів: 
www.ifcem.if.ua.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів 
необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу 
та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 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.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником 

акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства 
може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Това-
риства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, 
порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних 
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завдан-
ням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у 
будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних 
зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на 
Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціо-
нера, який видав довіреність, замість свого представника. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати прове дення Загальних зборів Товариства акціонери мають можли-
вість ознайо ми тися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку ден ного, за місцезнаходженням Товариства: 77422, с.Ям-
ниця, Тисменицького району, Івано-Франківської області(кабінет юридич-
ного відділу адміністративного приміщення Товариства), а в день прове-
дення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Довідки за 
телефоном: (0342) 58-37-11. Відповідальна особа за ознайомлення акціо-
нерів з документами – Воробець В. Я.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних 
зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих ак-
ціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до 
зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у 
зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше 
ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів.

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку 
зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів 
щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та 
порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів 
(до 10.08.2018р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі 
запитання однакового змісту. 

наглядова рада товариства

приватне аКцІонерне товариСтво «Івано-франКІвСЬКцемент»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСНА"
(надалі - Товариство), місцезнаходження: 25006, м.Кіровоград, вул.Ве-

лика Перспективна,10, офіс 19, повідомляє про проведення чергових За-
гальних зборів акціонерів Товариства (надалі - збори), які відбудуться 24
серпня 2018 р. о 09.00 за адресою: м.Кропивницький, вул.Ливарна,1Т,
каб. 1. Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 08.00 до 08.50. Для
участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, для пред-
ставників - довіреність. Дата складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у зборах 20.08.2018 р. на 24.00.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затверджен-

ня регламенту зборів.
3. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рі-

шення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2016 рік та прийняття

рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік. Визначення по-

рядку покриття збитків товариства.
6. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укла-

датимуться з головою і членами наглядової ради; встановлення розміру
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів з вказаними особами.

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 проведен-
ня зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має можливість оз-
найомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного, за адресою: 25006, м.Кропивницький, вул.Велика Пер-
спективна,10, офіс 19, в робочі дні з 08.00 до 09.00, а також в день зборів
в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Кожен ак-
ціонер має право надавати письмові запитання щодо питань, включених
до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів до дати про-
ведення зборів. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного зборів, а також щодо нових
кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може переви-
щувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться акці-
онерами згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Для
участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. Представник
акціонера, якому надана довіреність на участь в зборах, повинен мати
при собі паспорт та належним чином оформлену довіреність. Його повно-
важення щодо голосування з питань порядку денного зборів, визначені
довіреністю, можуть бути на власний розсуд загальною кількістю акцій,
що належать акціонеру, або можуть бути обмежені довіреністю щодо кіль-
кості акцій, якою довіритель має право голосувати, чи завданням щодо го-
лосування з кожного питання порядку денного. Посадовою особою, відпо-
відальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є дирек-
тор Сюр Наталія Вікторівна.

Наглядова рада

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАР'ЄР "ГРАНIТ" (код за ЄД-
РПОУ 00292356); місцезнаходження: 18016, м. Черкаси, вул. Маршала
Красовського, буд.8; тел./факс (097) 181-25-36, д/н; e-mail 00292356@sod-
ruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет: http://pkgra-
nit.bgs.kh.ua.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емітента
18.07.2018 за рiшенням загальних зборів (протокол б/н вiд 18.07.2018)

відбулися наступні зміни:
1.- припинено повноваження Наглядової ради у складі: Голови - BARDI-

ER TECHNOLOGIES LIMITED (Кiпр, реєстрацiйний № 207617), володiє
88.30693% в статутному капiталi емiтента на суму 347514.25 грн. та двох
Членів UGDC HOLDING LIMITED (Кiпр, "Ю.Джi.Дi.Сi.Холдiнг Лiмiтед", ре-
єстрацiйний № 208896), володiє 0.00006% в статутному капiталi емiтента
на суму 0.25 грн. Особи перебували на посадах з 20.08.2008, постiйного
уповноваженого представника у товариствi не мали.

2.- припинено повноваження Ревiзiйної комiсiї у складі Голови - BAX-
TERSTONE ENGENEERING LIMITED (Кiпр, "Бакстерстоун Енджiнiрiнг Лi-
мiтед", реєстрацiйний № 216516), володiє 0.00006% в статутному капiта-
лi емiтента на суму 0.25 грн. Особа перебувала на посадi з 20.08.2008,
постiйного уповноваженого представника у товариствi не мала. 

3.- обрана на 3 роки Наглядова рада у складі: Голова - Чорний Олександр
Володимирович, останнi 5 рокiв обiймав посади корпоративного директора,
директора департаменту корпоративних прав. Рiшення про обрання на по-
саду прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання вiд 18.07.2018) пiс-
ля обрання його загальними зборами (протокол вiд 18.07.2018). Посадова
особа є представником акцiонера BARDIER TECHNOLOGIES LIMITED
(Кiпр, реєстрацiйний № 207617); та Члени (посадові особи є представника-
ми акцiонера UGDC HOLDING LIMITED (Кiпр, "Ю.Джi.Дi.Сi.Холдiнг Лiмiтед",
реєстрацiйний № 208896) - Баш Вiталiй Олександрович, останнi 5 рокiв
обiймав посаду директора; Малиш Яна Миколаївна, останнi 5 рокiв обiй-
мала посади фiнансового директора, директора.

4.- обрана на 3 роки Ревiзiйна комiсiя у складі: Голова - BAXTERSTONE
ENGENEERING LIMITED (Кiпр, "Бакстерстоун Енджiнiрiнг Лiмiтед", реєс-
трацiйний № 216516), володiє 0.00006% в статутному капiталi емiтента на
суму 0.25 грн. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол б/н вiд
18.07.2018) та Члени - ROSILEND ENGENEERING LIMITED (Кiпр, "Роузi-
ленд Енджiнiрiнг Лiмiтед", реєстрацiйний № 217143), володiє 0.00006% в
статутному капiталi емiтента на суму 0.25 грн.; LOGANSON ENTERPRI-
SES LIMITED (Кiпр, "Логансон Iнтерпрайсiс Лiмiтед", реєстрацiйний №
209550), володiє 0.00006% в статутному капiталi емiтента на суму 0.25 грн.

Дата вчинення дiї 18.07.2018. Зазначені фізичні особи не надали згоди
на розкриття паспортних даних, акцiями товариства не володiють, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Для юри-
дичних осіб інформацiя щодо непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини та про iншi посади, якi обiймали особи за останнi 5 рокiв,
не надається.

Директор Костiн А.М. підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3.Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)

20.07.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 20.07.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депозит-
них сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 191 на суму
100 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:  100 000
тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiввiдно-
шення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину,
до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтнос-
тi (у вiдсотках) складає 19,70%.

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

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

2. Найменування посади: 
Виконуючий обов`язки Голови Правління Щиголев В.В. 

23.07.2018 р.

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

операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товари-

ство «Будiвельна Асоцiацiя Iнтербудмонтаж»
2. Код за ЄДРПОУ: 30963768
3. Місцезнаходження: 03148 м.Київ, вул.Т.Строкача, буд.1
4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 495-27-90,  

(44) 495-27-90
5. Електронна поштова адреса: ibm@emitents.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: http://ibm.emitents.
net.ua/ua/docs

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-
ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прий-
няття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст повідомлення 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення зна-

чного правочину: 23.07.2018р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання 

згоди на вчинення значного правочину: загальні збори акціонерів.
Предмет правочину: надати згоду на вчинення значного право-

чину (підписання договору про закупівлю) вартістю, що не переви-
щує 3 000 000 000,00 (три мільярди гривень 00 коп.) грн., за умови 
визнання Приватного акціонерного товариства «Будівельна 
Асоціа ція Інтербудмонтаж» переможцем відкритих торгів на заку-
півлю «Реконструкція компресорної станції «Яготин» (Будівельні 
роботи та поточний ремонт)», які оголошені Філією «Дирекція з бу-
дівництва та реконструкції газотранспортної системи» АТ «Укр-
трансгаз», оголошення про проведення відкритих торгів UA-2018-

06-20-000764-b. Наділити повноваженнями на укладання 
зазначеного вище правочину Голову правління Товариства Петру-
ка Володимира Володимировича.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, 
визначена відповідно до законодавства: 3000000,00 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансо-
вої звітності: 445426,00 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності (у відсотках): 673,51%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 95.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-

гальних зборах: 95.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 

рішення: 95.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прий-

няття рішення:0.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного пра-

вочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені ста-
тутом акціонерного товариства: статутом товариства додаткові 
критерії не передбачені.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного роз-
криття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента: рішення про надання згоди на 
вчинення значного правочину було прийнято позачерговими за-
гальними зборами акціонерів ПрАТ «ІНТЕРБУДМОНТАЖ» 
23.07.2018р.

III. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно із законодавством.

2. Голова правлiння              петрук в.в.  23.07.2018

приватне аКцIонерне товариСтво
 «БУдIвелЬна аСоцIацIя IнтерБУдмонтаж»

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 по ГаЗо-
поСтаЧаннЮ та 
ГаЗифIКацIЇ 
«ХмелЬницЬК ГаЗ»

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

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

https://km.104.ua/

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

II. текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» 23 липня 2018 року (про-

токол № 23/07-2018) прийнято рiшення припинити повноваження члена 
Правлiння Товариства – Рейди Вiталiя Володимировича – директора 
комерцiйного 23 липня 2018 року, у зв’язку iз звiльненням за угодою 
сторiн. Посадова особа часткою у статутному капiталi Товариства не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовiзлочини не має, 
згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перебував на посадi чле-
на Правлiння  – директора комерцiйного з 01 липня 2016 року. На посаду 
замiсть звiльненої особи нiкого не призначено (не обрано).

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

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

М.П. 23.07.2018
(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво «БанК 
фамIлЬний»

2. Код за ЄДРПОУ 20042839
3. Місцезнаходження 03039, м.Київ, 

пр-т Голосiївський,26а
4. Міжміський код, телефон та факс 0442572014 0442580302
5. Електронна поштова адреса bank@fbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.fbank.com.ua

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

II. текст повідомлення
20.07.2018 Спостережною радою банку прийнято рiшення (Протокол 

Спостережної ради №31/2018 вiд 20.07.2018) про надання згоди на вчи-
нення значного правочину на розмiщення коштiв банку у депозитнi 
сертифiкати Нацiонального банку України в сумi 60 000 тис.грн. на тендерi 
20.07.2018 на строк 14 днiв. Ринкова вартiсть майна, що є предметом пра-
вочину, 60 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 381498 тис.грн.. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 15.73%.

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 Квашнін олександр Сергійович
в.о.Голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.07.2018
(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)

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

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

верх 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 569-67-08, (044) 569-67-08
5. Електронна поштова адреса: linvest@emitents.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст повідомлення 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-

вочину: 23.07.2018р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди 

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

Предмет правочину: Надати згоду Товариству на укладення додатко-
вої угоди до Кредитного договору №0155-13-000871 від 03.04.2013 (на-
далі - «Кредитний договір-1») з Публічним акціонерним товариством 
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОКПО 09804728, з місцем знаходження за 
адресою: Російська Федерація, 195112, м. Санкт-Петербург, Малоохтін-
ській пр., 64, літер А, індивідуальний податковий номер: 7831000027, 
банківський ідентифікаційний код 044030790) надалі - «Банк» або «Кре-
дитор», предметом якої є визначення умов дострокового погашення То-
вариством як Позичальником заборгованості по Кредитному договору-1 
та перерахування процентів за користуванням кредитом за весь строк 
фактичного користування кредитом.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена відповідно до законодавства: 548326,897 тис.грн.

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

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках): 90,28%.

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

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

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-
формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: Єдиний акціонер Товариства - ПРАКСІФІН ХОЛДІНГС 
ЛІМІТЕД (PRAXIFIN HOLDINGS LIMITED), зареєстрований за реєстрацій-
ним номером НЕ 220391, зареєстрований офіс знаходиться за адресою: 
Демосфен Сівірі 12, 6-й поверх, квартира/офіс 601, 1080, Нікосія, Кіпр (12 
Dimostheni Severi, 6th floor, flat/office 601, 1080, Nicosia, Cyprus), якому на-
лежить 1 000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій Товариства, що 
складає 100% статутного капіталу Товариства. Єдиний акціонер Товари-
ства - ПРАКСІФІН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PRAXIFIN HOLDINGS LIMITED) 
уповноважив Генерального директора Товариства Білощицького Віталія 
Дмитровича самостійно або шляхом видачі довіреності уповноваженим 
представникам від імені Товариства на укладення та підписання в інтере-

сах та від імені Товариства вказаної вище додаткової угоди до Кредитного 
договору-1 на визначених умовах, а також на вчинення інших необхідних 
у зв'язку з цими повноваженнями юридично значимих дій.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена відповідно до законодавства, наведена в перерахунку в гривні 
по офіційному курсу НБУ Долар США на дату прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення значного правочину.

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину: 23.07.2018р.

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

Предмет правочину: Надати згоду Товариству на укладення додаткової 
угоди до Кредитного договору №0155-13-000870 від 03.04.2013 (надалі - 
«Кредитний договір-2») з Публічним акціонерним товариством «БАНК 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОКПО 09804728, з місцем знаходження за адресою: 
Російська Федерація, 195112, м. Санкт-Петербург, Малоохтінській пр., 64, 
літер А, індивідуальний податковий номер: 7831000027, банківський іденти-
фікаційний код 044030790) надалі - «Банк» або «Кредитор», предметом якої 
є визначення умов дострокового погашення Товариством як Позичальником 
заборгованості по Кредитному договору-2 та перерахування процентів за 
користуванням кредитом за весь строк фактичного користування кредитом

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена відповідно до законодавства: 430819,323 тис.грн.

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

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках): 70,93%.

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

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

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-
формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: Єдиний акціонер Товариства - ПРАКСІФІН ХОЛДІНГС 
ЛІМІТЕД (PRAXIFIN HOLDINGS LIMITED), зареєстрований за реєстрацій-
ним номером НЕ 220391, зареєстрований офіс знаходиться за адресою: 
Демосфен Сівірі 12, 6-й поверх, квартира/офіс 601, 1080, Нікосія, Кіпр 
(12  Dimostheni Severi, 6th floor, flat/office 601, 1080, Nicosia, Cyprus), якому 
належить 1 000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій Товариства, що 
складає 100% статутного капіталу Товариства. Єдиний акціонер Товари-
ства - ПРАКСІФІН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PRAXIFIN HOLDINGS LIMITED) 
уповноважив Генерального директора Товариства Білощицького Віталія 
Дмитровича самостійно або шляхом видачі довіреності уповноваженим 
представникам від імені Товариства на укладення та підписання в інтер-
есах та від імені Товариства вказаної вище додаткової угоди до Кредитно-
го договору-1 на визначених умовах, а також на вчинення інших необхід-
них у зв'язку з цими повноваженнями юридично значимих дій.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена відповідно до законодавства, наведена в перерахунку в гривні 
по офіційному курсу НБУ Долар США на дату прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення значного правочину.

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

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

2. Генеральний директор      Бiлощицький в.д.  23.07.2018

приватне аКцIонерне товариСтво «лIвоБережжяIнвеСт»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ГайСинфарм» 

повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 31 липня 2018 року о 10:00 годині за адресою: м.Гайсин, 
вул.Соборна,67 (в приміщенні аптеки №1).

Реєстрація акціонерів проводимиться з 8:30 до 9:55 години.
При собі мати документи,що посвідчує особу.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у за-

гальних зборах є 25 липня 2018р. 

проект порядку денного:
$1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту.

$2. Інформація голови ліквідаційної комісії про роботу за період ліквіда-
ції Товариства.

$3. Затвердження ліквідаційного балансу.
З документами, що стосуються проекту порядку денного,акціонери мо-

жуть ознайомитись під час підготовки до зборів у робочі дні, робочий час в 
кабінеті директора Товариства,а в день проведення зборів – за місцем їх 
проведення.

Відповідальний – голова ліквідаційної комісії ПрАТ «Гайсинфарм»-Шпак 
Михайло Якович. 

Телефон для довідок – (04334)23036
Адреса сторінки в мережі інтернет,на якій розміщено інформацію про 

загальні збори:gaysinfarm.com.ua
ліквідаційна комісія прат «Гайсинфарм»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
по газопостачанню та газифiкацiї 
"ЗАКАРПАТГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 05448610
3. Місцезнаходження 88015, м.Ужгород, вул.Погорєлова,2
4. Міжміський код, телефон та факс (0312) 61-94-02 (0312) 61-94-22
5. Електронна поштова адреса Myhailo.Fedorychko@zkgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://zk.104.ua

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

II. текст повідомлення
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства по газопоста-

чанню та газифiкацiї «ЗАКАРПАТГАЗ» 19 липня 2018 року (протокол 
№ 19/07-2018) прийнято рiшення припинити повноваження члена 
Правлiння Товариства Голуба Олександра Олександровича – директора 
комерцiйного i дiю укладеного з ним контракту за угодою сторiн та звiльнено 
з займаної посади 20 липня 2018 року на пiдставi п.1 ст.36 КЗпП України. 
Посадова особа перебувала на посадi члена Правлiння з 28 вересня 
2015  р.(переобраний рiшенням НР вiд 30.06.2016 (протокол № 30/06-
2016). Особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала, часткою у 

статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. На посаду замiсть особи повнова-
ження якої припинено не призначено (обрано) нiкого.

Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства по газопоста-
чанню та газифiкацiї «ЗАКАРПАТГАЗ» 19 липня 2018 р. (протокол № 19/07-
2018 ) прийнято рiшення обрати Членом Правлiння Товариства Голуба 
Олександра Олександровича - директором технiчним з 23 липня 2018 року. 
Вважати повноваження новообраного члена Правлiння такими, що набули 
чинностi з 23 липня 2018 року, у межах строку, на який ранiше було обрано 
Правлiння, а саме до 30 червня 2019 року включно. Особа згоди на роз-
криття паспортних даних не надавала, часткою у статутному капiталi 
емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Iншi посади, якi особа обiймала: радник Голови Правлiння з 
постачання та облiку газу ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ», заступник Голови 
Правлiння з постачання та облiку газу, Член правлiння - директор 
комерцiйний, в.о. директора технiчного ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ». 

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 Шатило вiталiй марцiнович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.07.2018
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво по ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифIКацIЇ “ЗаКарпатГаЗ”

особлива інформація емітента.
Повне найменування емітента: пУБлIЧне аКцIонерне то-

вариСтво «УКраЇна тУриСтиЧна»; місцезнаходження: 
01021, м.Київ, вулиця ШОВКОВИЧНА, будинок 12, офiс 309; код за 
ЄДРПОУ: 30634595; Міжміський код та телефон, факс: +38(044)253-86-32; 
Електронна поштова адреса: ikw@ukr.net; повідомлення розміщено у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.07.2018; власна сто-
рінка: відсутня.

Відомості про зміну типу акціонерного товариства. Зміст інформації:
Наказ Фонду державного майна України №2234 вiд 13.12.2016 р. «Про за-

твердження нової редакції статуту публічного акціонерного товариства «Україна 
туристична». Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про 
юридичну особу, що мiстяться в ЄДР - 17.10.2017 р. Повне найменування 
акцiонерного товариства до змiни - ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ 
«УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА». Повне найменування акцiонерного товариства пiсля 
змiни - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА».

директор  артамонов д.в.

приватне аКцIонерне товариСтво “вIнницЬ Кий олIйно жировий КомБIнат”
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 

"Вiнниць кий олiйно жировий 
комбiнат"

2. Код за ЄДРПОУ 00373758
3. Місцезнаходження 21034, м. Вiнниця, вул. Немирiвське 

шосе, 26

4. Міжміський код, телефон та 
факс

0432 27-46-26 0432 65-54-00

5. Електронна поштова адреса tanyagrb@vioil.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття ін-
формації

http:\\vmzhk.vioil.com

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

№ з/п дата 
прийняття 

рішення

ринкова вартість майна 
або послуг, що є 

предметом правочину 
(тис. грн)

вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової 

звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за 

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1 2 3 4 5
1 20.07.2018 1230861 4923443 25

Зміст інформації:
1) Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 20 липня 2018 року;
- Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (далi – 
«Товариство»).
2) Предмет правочину: Надання згоди Товариству на прийняття та переробку поставленої ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДI 
ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» сировини (соняшника, насiння рiпаку та/або сої українського походження, що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН») в олiю та шрот.
3) Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1 230 860 750 грн. (один мільярд двісті тридцять 
мiльйонів вісiмсот шістдесят тисяч сімсот п’ятдесят гривень).
4) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 923 443 тис. грн. (чотири мiльярди дев’ятсот двадцять три мiльйони чоти-
риста сорок три тисячi гривень).
5) Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках): 25.
6) Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається загальними зборами): рiшення прийнято Наглядовою радою. 
7) Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ «Вiнницький ОЖК»: не 
визначенi.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління  Чаленко дмитро андрійович

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №139, 24 липня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

12

1.  ПАТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ 9
2. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ІНТЕРБУДМОНТАЖ 9
3. ПАТ ВЕСКО 4
4. ПРАТ ВЕСНА 6
5. ПРАТ ВИСОКОГІРНЕ 5
6. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 11
7. ПРАТ ВІННИЦЯФАРМАЦІЯ 7
8. ПРАТ ГАЙСИНФАРМ 10
9. ПРАТ ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 4
10. ПАТ ЗАКАРПАТГАЗ 11
11. ПРАТ ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 8
12. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКАВТОТРАНС 2
13. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ 8
14. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 3
15. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 8
16. АО КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 4
17. ПРАТ КРИВОРІЖАГЛОБУД 12
18. ПРАТ КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 7
19. ПРАТ ЛІВОБЕРЕЖЖЯІНВЕСТ 10
20. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СИСТЕМА» 3
21. ПРАТ ОГНЕУПОРНЕРУД 4
22. ВАТ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАР’ЄР «ГРАНІТ» 6
23. ПРАТ ПРОМКОМПЛЕКТ 7
24. ПАТ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» 9
25. ПАТ УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА 11
26. ПРАТ УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА» 6

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 № 18139
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
23.07.2018 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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЖА-
ГЛОБУД"

2. Код за ЄДРПОУ 01238979
3. Місцезнаходження 50026 м. Кривий Ріг проспект 

Південний,1а
4. Міжміський код, телефон та факс (056)493-41-02 (056)493-41-05
5. Електронна поштова адреса N.Zolotykh@kas.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://01238979.smida.gov.ua/

7. Вид особливої інформації або інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю: Відомості про пору-
шення справи про банкрутство емітента 

II. текст повідомлення
Дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про порушення прова-

дження у справі про його банкрутство:
23.07.2018 емітент ознайомився на сайті Вищого Господарського Суду 

України з оголошенням про порушення справи про банкрутство Приватного 
акціонерного товариства «Криворіжаглобуд. «Номер оголошення 52929, 
дата публікації на сайті ВГСУ 19.07.2018 року в 19:42. Справа розглядаєть-
ся Господарським судом Дніпропетровської області, номер справи 
№904/2394/18. Особа, яка подала заяву про порушення справи про бан-
крутство: Приватне підприємство «Агромир», ідентифікаційний код юри-
дичної особи 31885438, місцезнаходження :28516, Кіровоградська область, 
Долинський район, с. Ганнівка, вул. Гоголя,40

Причина порушення впровадження - грошові вимоги кредитора, під-
тверджені судовими рішеннями, що набрали законної сили в розмірі 
6465029,93 грн.

Розпорядником майна призначено Бакуліна Івана Сергійовича (свідо-
цтво №98 від 01.02.13р, місцезнаходження 49101,м. Дніпро, вул. Святос-
лава Хороброго,11 к.307).

На дату та час подання емітентом інформації Ухвала Господарського 
суду Дніпропетровській області по справі №904/2394/18 не оприлюднена.

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 дудченко в.ф.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.07.23
(дата)

приватне аКцІонерне товариСтво “КриворІжаГлоБУд”

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


