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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ВІДОМОСТІ 
ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СУМИАГРОПРОМБУД»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23817399
Місцезнаходження емітента: 40000, м. Суми, вул. Пролетарська, 69.
Міжміський код, телефон та факс емітента: (0542) 610184, 61-01-06, 

факс 61-11-78 
Електронна поштова адреса: ziz-agroprom@i.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
Текст повідомлення

Згідно з рішенням наглядової ради ПрАТ «СУМИАГРОПРОМБУД» 
(Протокол № 44 від 19.11.2018 р.) сталися наступні зміни у складі по-
садових осіб Товариства: Продовжено термін повноважень директора 
Трофименка Миколи Олексійовича. Особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних. Протягом останніх п’яти років займав посади: 
голови наглядової ради (з 17.10.2013 р.) ПрАТ «СУМИАГРОПРОМ-
БУД», а з 19.11.2015 року перебуває на посаді директора ПрАТ «СУ-
МИАГРОПРОМБУД». Особа часткою в статутному капіталі Товариства 
не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Термін дії повноважень продовжено строком на 5 років до 
20.11.2023 р. 

Директор ПрАТ «СУМИАГРОПРОМБУД» Трофименко М.О.

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

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

1. Повне найменування емітента АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "АКцIОНЕРНИЙ 
КОМЕРцIЙНИЙ БАНК 
"КОНКОРД"

2. Код за ЄДРПОУ 34514392
3. Місцезнаходження 49000 м. Днiпро площа Троїцька, 

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

https://concord.ua

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

II. Текст повідомлення: 16.11.2018 Наглядовою радою АТ «АКБ «КОН-
КОРД» (надалi – Банк) прийняте рiшення про надання згоди на вчинення пра-
вочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме Договору № Е-08/3 
купiвлi-продажу акцiй, предметом якого є придбання Сосєдкою Оленою 
Вiлiївною простих iменних акцiй Банку у кiлькостi 20 000 штук у процесi емiсiї 
акцiй. Правочин укладений у вiдповiдностi до вимог, встановлених Рiшенням 
про емiсiю акцiй (без здiйснення публiчної пропозицiї) Банку, затвердженим 

23.08.2018 позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол 
№ 36 вiд 23.08.2018). Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є 
предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 20 
000 000,00 гривень. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 662 140 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) складає 3,02 %. Загальна кiлькiсть голосiв, кiлькiсть голосiв, що про-
голосували «за» та «проти» прийняття рiшення, якщо рiшення приймається 
наглядовою радою i така наглядова рада правоможна приймати такi рiшення: 
загальна кiлькiсть голосiв: 5 (п’ять) голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували 
«за» прийняття рiшення: 4 (чотири) голоси; кiлькiсть голосiв, що не приймали 
участi в голосуваннi 1 (один) голос; кiлькiсть голосiв, що проголосували «про-
ти» прийняття рiшення: 0 (нуль) голосiв; Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв; 
Особа заiнтересована у вчиненi правочину, за визначенням статтi 71 Закону 
України «Про акцiонернi товариства»: Сосєдка Олена Вiлiївна - акцiонер, який 
одноосiбно володiє 56,2295% акцiями Банку, Голова Наглядової ради (ознака 
заiнтересованостi: особа є стороною такого правочину).

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
III. Підпис

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

2. Найменування посади Савченко Михайло Олександрович
Виконуючий обов'язки 
Голови Правлiння

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.11.16
(дата)
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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ  
КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ

АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕ-
ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРА-
ТИВНИЙ ІНВЕСТИцІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ ДЕ-
ВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37727083, місцезнаходження: 
04070, Україна, м. Київ, вул. Ігорівська, буд.7-А) повідомляє про прий-
няття рішення про дострокову ліквідацію інституту спільного інвесту-
вання – корпоративний інвестиційний фонд АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ ДЕВЕЛОП-
МЕНТ» (код ЄДРІСІ 1331637, місцезнаходження: 04070, Україна, 
м. Київ, вул. Ігорівська, буд.7-А).

Заяви кредиторів приймаються протягом двох місяців з дня 
опублікування цього оголошення шляхом направлення їх на адресу 
АТ ЗНВКІФ «СМАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» в письмовому вигляді.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування 
емітента

АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БАНК АЛЬЯНС" 

2. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

14360506

3. Місцезнаходження 04053, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, буд. 50
4. Міжміський код, 
телефон та факс

(044) 224-66-70 Факс не використовується

5. Електронна поштова 
адреса

securities@alliancebank.org.ua

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

bankalliance.ua

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» (прото-

кол №110 засiдання Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 15 листо-
пада 2018 року) в зв’язку iз затвердженням в новiй редакцiї органiзацiйної 
структури Банку та персонального розподiлу повноважень Голови i 
членiв Правлiння Банку змiнено назву посади Директора з питань аналiзу 
та управлiння ризиками на Директора з питань аналiзу та кредитного 
адмiнiстрування. Вiдповiдно до наказу №475-k вiд 15.11.2018 
МОIСЕЄНКА КОСТЯНТИНА ВАСИЛЬОВИЧА, Директора з питань аналiзу 
та управлiння ризиками, члена Правлiння, з 16.11.2018 переведено на 
посаду Директора з питань аналiзу та кредитного адмiнiстрування, чле-
на Правлiння.

Перебував на посадi Директора з питань аналiзу та управлiння ризика-
ми, члена Правлiння Банку з 01.09.2017. Пiдставою для прийняття 
рiшення Наглядовою радою та обґрунтуванням змiн у персональному 
складi посадових осiб АТ «БАНК АЛЬЯНС» є заява посадової особи. По-
садова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа 
не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» (протокол 
№110 засiдання Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 15 листопада 
2018 року) в зв’язку iз затвердженням в новiй редакцiї органiзацiйної 
структури Банку та персонального розподiлу повноважень Голови i членiв 
Правлiння Банку змiнено назву посади Директора з питань аналiзу та 
управлiння ризиками на Директора з питань аналiзу та кредитного 
адмiнiстрування. Вiдповiдно до наказу №475-k вiд 15.11.2018 МОIСЕЄНКА 
КОСТЯНТИНА ВАСИЛЬОВИЧА, Директора з питань аналiзу та управлiння 
ризиками, члена Правлiння, з 16.11.2018 переведено на посаду Директо-
ра з питань аналiзу та кредитного адмiнiстрування, члена Правлiння.

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: 
Головний економiст вiддiлу трансфертного цiноутворення управлiння 

позицiї банку та трансфертного цiноутворення казначейства АТ «ДЕЛЬТА 
БАНК», Україна, з 10.10.2013 по 29.01.2015; 

Заступник директора з фiнансiв ТОВ «Греiн Процесiнг» з 04.02.2015 по 
23.06.2015, Директор ТОВ «Греiн Процесiнг» з 24.06.2015 по 05.01.2016.

Начальник управлiння ризикiв департаменту фiнансiв та ризик-
менеджменту ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», Україна, з 06.01.2016 по 29.02.2016; 
переведено до посаду начальника вiддiлу ризикiв управлiння ризик-
менеджменту ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», Україна, з 01.03.2016 по 01.06.2016, 
переведено на посаду Начальника управлiння ризик-менеджменту 
ПАТ  «БАНК АЛЬЯНС», Україна, з 02.06.2016 по 31.10.2016, переведено 
на посаду Заступника начальника управлiння контролю ризикiв 
ПАТ  «БАНК АЛЬЯНС», Україна, з 01.11.2016 по 19.02.2017, переведено 
на посаду начальника управлiння контролю ризиками ПАТ «БАНК 
АЛЬЯНС», Україна, з 20.02.2017 по 31.08.2017, переведено на посаду 
Директора з питань аналiзу та управлiння ризиками, члена Правлiння 
Банку з 01.09.2017.

Пiдставою для прийняття рiшення Наглядовою радою та обґрунтуван-
ням змiн у персональному складi посадових осiб АТ «БАНК АЛЬЯНС» є 
заява посадової особи. Посадова особа часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Посадова особа не надавала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних.

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

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

В.о. Голови Правлiння Фролова Юлія Миколаївна

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

тю) емітента
І. Загальні відомості: Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ 

АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД 
ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»; Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ – 00291411; Місцезнаходження - м. Одеса, Київське шосе буд. 5; 
Міський код, телефон та факс - (048)7386930;7386930; Електронна пош-
това адреса - 00291411@sc-ua.com; Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – 
http://ozomua.com; Вид особливої інформації - Відомості про прийняття 
рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 % ста-
тутного капіталу.

II. Текст повідомлення: Дата та найменування органу, що прийняв 
рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв 
статутного капiталу: 16.11.2018р., рiшення позачергових загальних зборів ак-
ціонерів ПрАТ «ОЗОМ» (надалі за текстом - Товариство). Вид, тип, кiлькiсть 
та сума цiнних паперiв: простi iменнi акцiї бездокументарної форми iснування 
у кiлькостi 362 153 632 штук на сумму 3 621 536, 32 гривень. Cпосiб 
розмiщення: приватний. Порядок здiйснення такого розмiщення (емiсiї): 
Самостiйно без залучення андеррайтера (емiтент не користується послуга-
ми андеррайтера щодо розмiщення даного випуску). Розмiр збiльшення ста-
тутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй: 
до 5 700 000,00 (п’ять мiльйонiв сімсот тисяч гривень 00 копiйок) гривень 
шляхом додаткової емiсiї акцiй на загальну номiнальну вартiсть 3 621 536,32 
(три мiльйона шістсот двадцять одна тисяча п’ятсот тридцять шість гривень 
32 копiйки) гривень. Номiнальна вартiсть: 0,01 (нуль гривень 1 копiйка) гри-
вень за одну акцію. Цiна розмiщення iз зазначенням способу її визначення: за 
ринковою вартiстю у розмiрi 0,01 (нуль гривень 1 копiйка) гривнi, визачена 
суб'єктом оцiночної дiяльностi ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 
34289017) станом на 30.10.2018р. та затверджена рiшенням Наглядової 
ради. Розмiщення акцiй не призводить до змiни власника значного пакета 
акцiй емiтента, але може призвести до збiльшення частки у статутному 
капiталi акцiонера, який вже володiє пакетом у розмiрi 5 i бiльше вiдсоткiв 
акцiй: Косюга Петро Никифорович, володiє 186096346 штук акцiй емiтента, 
що складає частку в статутному капiталi 89,54% до розмiщення акцiй. 
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, 
на яку вони розмiщуються, загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв 
емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на 
дату прийняття цього рiшення: 174,24%. Iнформацiя про права, якi отриму-
ють iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: iнвестори в цiннi папери, що 
розмiщуються отримують однакову сукупнiсть прав, включаючи право на 
участь в управлiннi Товариством; отримання дивiдендiв; отримання у разi 
лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi;отримання iнформацiї 
про господарську дiяльнiсть Товариства у порядку, визначеному законодав-
ством України;також iншi права, передбаченi чинним законодавством, Стату-
том товариства, рiшеннями Загальних зборiв акціонерів. Спосiб оплати 
цiнних паперiв: оплата акцiй здiйснюється грошовими коштами в нацiональнiй 
валютi України гривнi на банкiвський рахунок Товариства. Мета розмiщення 
цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: залучені 
вiд розмiщення акцiй кошти планується спрямувати на поповнення обiгових 
коштiв для забезпечення фiнансування стратегiї розвиту Товариства. Умова-
ми розмiщення цiнних паперiв не передбачена конвертацiя. Iнша суттєва 
iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: відсутня.

III. Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Голова правління             Косюга П.Н.

м.п.       19.11.2018р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЦЕНТРЕНЕРГО"

2. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

22927045

3. Місцезнаходження 03022, м.Київ, Козацька, 120/4 лiт. "Є"
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 364-02-00 (044) 364-02-66 

5. Електронна поштова 
адреса

kanc@centrenergo.com

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

http://www.centrenergo.com

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

II. Текст повідомлення
15.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол 

№18/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укла-
дання договору мiж Комсомольською селищною радою та ПАТ «Центренер-
го» щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в межах 
смт. Слобожанське Змiївського району Харкiвської областi, площею 0,0860 га, 
на якiй розташована нежитлова будiвля (пральня), що належить ПАТ «Цен-
тренерго» на правi власностi та облiковується на балансi Змiївської ТЕС 
ПАТ «Центренерго» з рiчною орендною платою 10 715,26 грн.

Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв  
ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,00011 вiдсоткiв.

На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 15.11.2018 (протокол 
№18/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що прого-
лосували «за» прийняття рiшення - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголо-
сували «проти» прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна 
приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 
17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.

Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 
20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних 
дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.

15.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол 
№18/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укла-
дання договору мiж Українською мiською радою та ПАТ «Центренерго» 
щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в межах 
м. Українка Обухiвського району Київської областi, площею 0,0174 га, на 
якiй розташована пiдвищувальна насосна станцiя, що належить до держав-
ної власностi та облiковується на балансi Трипiльської ТЕС ПАТ «Центре-
нерго» з рiчною орендною платою 666,53 грн.

Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв  
ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,000007 вiдсоткiв.

На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 15.11.2018 (протокол 
№18/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголо-
сували «за» прийняття рiшення - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосува-
ли «проти» прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна при-
ймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, 
пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.

Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 
Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних 
дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.

15.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол 
№18/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укла-
дання договору мiж Українською мiською радою та ПАТ «Центренерго» 
щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в межах 
м. Українка Обухiвського району Київської областi, площею 0,0156 га, на 
якiй розташована групова бойлерна №1, що належить до державної 
власностi та облiковується на балансi Трипiльської ТЕС ПАТ «Центренер-
го» з рiчною орендною платою 597,58 грн.

Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.

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

вить 0,000006 вiдсоткiв.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 15.11.2018 (протокол 

№18/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що прого-
лосували «за» прийняття рiшення - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголо-
сували «проти» прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна при-
ймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17,  
пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.

Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 
20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних 
дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.

15.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол 
№18/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укла-
дання договору мiж Українською мiською радою та ПАТ «Центренерго» 
щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в межах 
м. Українка Обухiвського району Київської областi, площею 0,0212 га, на 
якiй розташована пiдвищувальна насосна станцiя, що належить до держав-
ної власностi та облiковується на балансi Трипiльської ТЕС ПАТ «Центре-
нерго» з рiчною орендною платою 1 270,39 грн.

Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв  
ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,000013 вiдсоткiв.

На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 15.11.2018 (протокол 
№18/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що прого-
лосували «за» прийняття рiшення - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголо-
сували «проти» прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна 
приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 
17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.

Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 
20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних 
дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.

15.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол 
№18/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укла-
дання договору мiж Українською мiською радою та ПАТ «Центренерго» 
щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в межах 
м. Українка Обухiвського району Київської областi, площею 0,0072 га, на 
якiй розташована пiдвищувальна насосна станцiя, що належить до держав-
ної власностi та облiковується на балансi Трипiльської ТЕС ПАТ «Центр-
енерго» з рiчною орендною платою 498,90 грн.

Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв  
ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,000005 вiдсоткiв.

На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 15.11.2018 (протокол 
№18/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що прого-
лосували «за» прийняття рiшення - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголо-
сували «проти» прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна 
приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 
17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.

Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 
20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних 
дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.

15.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол 
№18/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укла-
дання договору мiж Українською мiською радою та ПАТ «Центренерго» 
щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в межах 
м. Українка Обухiвського району Київської областi, площею 0,0186 га, на 
якiй розташована групова бойлерна №3, що належить до державної 
власностi та облiковується на балансi Трипiльської ТЕС ПАТ «Центренер-
го» з рiчною орендною платою 1 114,58 грн.

Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв  
ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,000011 вiдсоткiв.

На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 15.11.2018 (протокол 
№18/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що прого-
лосували «за» прийняття рiшення - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголо-
сували «проти» прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна при-
ймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17,  
пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.

Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “цЕНТРЕНЕРГО”
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Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних 
дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.

15.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол 
№18/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укла-
дання договору мiж Українською мiською радою та ПАТ «Центренерго» 
щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в межах 
м. Українка Обухiвського району Київської областi, площею 0,0190 га, на 
якiй розташована групова бойлерна №2, що належить до державної 
власностi та облiковується на балансi Трипiльської ТЕС ПАТ «Центренер-
го» з рiчною орендною платою 1 153,72 грн.

Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв  
ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,000012 вiдсоткiв.

На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 15.11.2018 (протокол 
№18/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголо-
сували «за» прийняття рiшення - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосува-
ли «проти» прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна при-
ймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, 
пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.

Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 
20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних 
дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.

15.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол 
№18/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укла-
дання договору мiж Українською мiською радою та ПАТ «Центренерго» 
щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в межах 

м. Українка Обухiвського району Київської областi, площею 0,0110 га, на 
якiй розташована будiвля насосної станцiї, що належить до державної 
власностi та облiковується на балансi Трипiльської ТЕС ПАТ «Центренер-
го» з рiчною орендною платою 421,37 грн.

Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв  
ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,000004 вiдсоткiв.

На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 15.11.2018 (протокол 
№18/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголо-
сували «за» прийняття рiшення - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосува-
ли «проти» прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна при-
ймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, 
пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.

Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 
20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних 
дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.

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

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

2. Найменування посади Громко Я.А.
Виконуючий обов'язки 
генерального директора 
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

15.11.2018
(дата)

До уваги учасників 
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БЕРЕЗОВИцЬКИЙ КОМБІНАТ «БУДІНДУСТРІЯ»
Товариство з додатковою відповідальністю «Березовицький комбінат 

«Будіндустрія» (код за ЄДРПОУ 05421350; місцезнаходження: 47728, Тер-
нопільська обл., Тернопільський р-н, с.Острів, вул.Промислова, буд.2) по-
відомляє, що загальні збори учасників ТДВ «Березовицький комбінат 
«Будіндустрія» відбудуться 21 грудня 2018 року о 13 годині за місце-
знаходженням Товариства: 47728, Тернопільська обл., Тернопіль-
ський р-н, с. Острів, вул. Промислова, 2, приміщення адміністратив-
ного корпусу, актовий зал (другий поверх). Реєстрація учасників – з 
12-00 год. до 12-50 год. в день та за місцем проведення Зборів.

Порядок денний Загальних зборів учасників Товариства:
1. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Ста-

туту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕРЕЗО-
ВИЦЬКИЙ КОМБІНАТ «БУДІНДУСТРІЯ» в новій редакції.

2. Про визначення уповноваженої особи на підписання Статуту ТОВА-
РИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕРЕЗОВИЦЬКИЙ КОМ-
БІНАТ «БУДІНДУСТРІЯ».

3. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження 

на вчинення всіх необхідних дій для проведення державної реєстрації Ста-
туту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕРЕЗО-
ВИЦЬКИЙ КОМБІНАТ «БУДІНДУСТРІЯ».

4. Припинення повноважень Голови Товариства.
5. Припинення повноважень директора Товариства.
6. Припинення повноважень Ревізійної комісії.
7. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
8. Про визначення уповноваженої особи на підписання договору з чле-

нами Наглядової ради Товариства.
9. Обрання директора Товариства.
10. Про визначення уповноваженої особи на підписання договору з ди-

ректором Товариства.
Ознайомитись із документами щодо порядку денного зборів Ви можете 

в робочий час за місцезнаходженням товариства: вул.Промислова, 2,  
с.Острів, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47728. Відповідальна 
особа за ознайомлення учасників з документами – Кізима Л.Ф. Довідки за 
тел. (0352) 274900, 270469. Для реєстрації учасники повинні мати при собі 
документ, що посвідчує особу (паспорт), а представники учасників додатко-
во мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, 
оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "ВЕЛС"

2. Ідентифікаційний код юридич-
ної особи

19022263

3. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вулиця Хрещатик, 7/11, 
офiс 608

4. Міжміський код, телефон та факс 0442777220 0442777220
5. Електронна поштова адреса wealth@wealth.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

wealth.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Згiдно Протоколу №77 засiдання Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛС» вiд 

14.11.2018р. достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради 
Набiєвої Тетяни Василiвни за власним бажанням. Посадова особа не нада-

ла згоди на розриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi не 
володiє. Непогашеною судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Перебувала на посадi з 23.11.2017р. по 14.11.2018р.

Згiдно Протоколу №77 засiдання Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛС» вiд 
14.11.2018р. Волкову Зоряну Федорiвну члена Наглядової ради обрано на 
посаду Голови Наглядової ради. Обрання Голови Наглядової ради спричи-
нено припиненням повноважень Голови Наглядової ради. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному 
капiталi не володiє. Непогашеною судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Перебувала на посадi члена Наглядової ради з 23.11.2017р. 
Представник акцiонера ТОВ «Стальбудпроект», код ЄДРПОУ 34047497  
( акцiонер ТОВ «Стальбудпроект» володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента - 9,9975%). Строк призначення: з 14.11.2018 по 22.11.2020р. Про-
тягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: заступник директора 
ТОВ «Аркада-житлосервiс» з 08.11.10р. i до теперiшнього часу (основне 
мiсце роботи); заступник директора ТОВ «Промiнь-С» з 12.03.12р. i до 
теперiшнього часу (за сумiсництвом), директор ТОВ «Стальбудпроект» з 
20.04.15р. i до теперiшнього часу (за сумiсництвом).

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 Санченко Володимир Якович
Голова правлiняя (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

14.11.2018
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ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УМАНСЬКА МІЖГОСПОДАРСЬКА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА»
(код ЄДРПОУ – 01352646)

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження товариства: 20324, Черкаська обл., Уманський 

район, село Родниківка, АВТОДОРОГА ЛЬВІВ-КІРОВОГРАД-ЗНАМ'ЯНКА 
522 КМ+300 М

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «21» грудня 2018 
року о 14:00 за адресою: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Вокзаль-
на, будинок 6, в приміщенні актового залу товариства на першому поверсі.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «21» грудня 2018 
року з 13:00 до 13:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «17» грудня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів, прий-

няття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря чергових зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових за-

гальних зборів акціонерів.
4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2014-2017 роки та визначення основних напрямків діяльнос-
ті Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014-2017 роки. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту за 2014-2017 роки. 
7. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014-

2017 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 
2018 рік.

8. Зміна типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до 

вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Това-
риства у новій редакції.

10. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
11. Відкликання Виконавчого органу Товариства (Директора).
12. Обрання Виконавчого органу товариства.
13. Відкликання Наглядової ради Товариства.
14. Обрання Наглядової ради Товариства.
При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати 

паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;
для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить 

про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригі-
нал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у за-
гальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіре-
ність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згід-
но з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до 
дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з проектом порядку денно-
го зборів у робочі дні з 08-00 години до 16-00 години (обідня перерва з 
13-00 до 14-00 години) за адресою: 20300, Черкаська область, Уманський 
район, м. Умань, вул. Вокзальна, буд. 6, Актовий зал, 2 поверх, а також в 
день проведення зборів – у місці їх проведення з 13:00 год. до 13:50 год. 
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами Директор Меланчик Сергiй Васильович, телефон (04744) 23598.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайоми-
тися з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають міс-
тити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропону-
ється цим акціонером до складу органів товариства. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного http://vat_umpmk.emitents.net.ua/ua/.

Телефон для довідок (04744) 23598.

Повідомлення 
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БРАцЛАВСЬКЕ СПЕцІАЛІЗОВАНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАш»,
(ЄДРПОУ 00902470, місцезнаходження: 22870, Вінницька область, 

Немирівський район, селище міського типу Брацлав, вулиця Незалеж-
ності, буд. 49, ел.поштова скринька - par@00902470.pat.ua; тел/факс.
(04331) 51373)

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 
21.12.2018 року о 10 год.00 хв.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 22870, 
Вінницька область, Немирівський район, селище міського типу 
Брацлав, вулиця Незалежності, 49, адмін.будинок, кабінет директора 
(кабінет директора нумерації не має).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачер-
гових Загальних зборах акціонерів товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 
50 хв. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах станом на 24 годину 17.12.2018 року.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що 
посвідчує особу. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представни-
кам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його 
права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Дові-
реність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також 
може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи 
видається її органом.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту по-
рядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із за-
значенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кіль-
кості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення.

Перелік питань,  
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів ак-
ціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових За-
гальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвер-
дження порядку голосування на зборах.

3.Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.
4.Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження 

його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової 
редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту

5. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: 
«Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», 
«Положення про Ревізійну комісію», «Положення про виконавчий ор-
ган».

6. Про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів Товари-
ства, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах і 
голосували проти прийняття рішення про зміну типу Публічного акціонер-
ного товариства «Брацлавське СП «Агромаш» на Приватне акціонерне 
товариство.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, 
а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України 
«Про акціонерні Товариства»: http:// www.00902470.pat.ua.

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть 
ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів у ро-
бочі дні, робочий час за адресою Товариства: Вінницька область, Неми-
рівський район, селище міського типу Брацлав, вулиця Незалежності, 49, 
адмін. будинок, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має), а 
в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний – Солов’йов Рус-
лан Григорович, тел. (04331) 51-3-73. 

Отримати інформацію про права, надані акціонерам відповідно до ви-
мог статей 36 та 38 ЗаконуУкраїни «Про акціонерні Товариства», якими 
вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведен-
ня загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть ви-
користовуватися, ознайомитися з проектом договору про викуп Товари-
ством акцій передбаченого статтею 69 ЗаконуУкраїни «Про акціонерні 
Товариства» можна за адресою Товариства. Відповідальний – Солов’йов 
Руслан Григорович, тел. (04331) 51-3-73.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Директор ПАТ «Брацлавське СП «Агромаш» Солов’йов Р.Г.
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ПАТ АКБ «Львів» повідомляє, що 21 грудня 2018 року о 15.00 год. у 
приміщенні банку, що знаходиться за адресою: 79008, Україна, м. Львів, 
вул. Сербська, 1, (конференц-зал) відбудуться позачергові Загальні збо-
ри акціонерів ПАТ АКБ «Львів».

Дата складення переліку акціонерів, яким надсилається письмове по-
відомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Львів» – 
14 листопада 2018 року (станом на 24 годину). Станом на дату складання 
переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення За-
гальних зборів акціонерів загальна кількість акцій становить 3 389 053 380 
акцій, кількість голосуючих акцій становить 3 388 150 193 акції.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ АКБ «Львів» – 17 грудня 2018 
року (станом на 24 годину). 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових За-
гальних зборах акціонерів ПАТ АКБ «Львів» розпочнеться 21 грудня 2018 
року з 14.00 до 14.55 год. у приміщенні банку (конференц-зал), що знахо-
диться за адресою: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1.

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря зборів.
3. Про зміну типу акціонерного товариства.
4. Про зміну найменування Банку.
5. Про затвердження нової редакції Статуту Банку.
6. Про затвердження нової редакції Положення про Правління Банку.
Проекти рішень:
1. Обрати лічильну комісію у складі: Лотос Олени Робертівни, Іщів На-

талії Петрівни.
2. Обрати секретарем зборів Величко Уляну Миколаївну.
3. Змінити тип акціонерного товариства ПАТ АКБ «Львів» з публічного 

акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
4. У зв’язку із зміною типу акціонерного товариства змінити наймену-

вання ПАТ АКБ «Львів» на наступне:
Повне офіційне найменування Банку українською мовою: Акціонерне 

товариство Акцiонерно-комерцiйний банк «Львів».
Скорочене офіційне найменування Банку: АТ АКБ «Львів».
Повне офіційне найменування Банку англійською мовою: Joint-Stock 

Company Joint Stock Bank «Lviv».
Скорочене офіційне найменування Банку англійською мовою: JSCB 

«Lviv»
5. Затвердити нову редакцію Статуту АТ АКБ «Львів».
6. Затвердити нову редакцію Положення про Правління АТ АКБ 

«Львів».
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-

ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, 
а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 ЗУ «Про акціо-
нерні товариства»: http://www.banklviv.com.

Для участі у позачегових Загальних зборах акціонерів ПАТ АКБ «Львів» 
при собі необхідно мати: 

1. акціонерам - фізичним особам: документ, що посвідчує особу;
2. представникам акціонерів - фізичних осіб: довіреність, оформлену та 

видану згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує 
особу;

3. представникам акціонерів - юридичних осіб: витяг з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або його заві-
рену копію), довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодав-
ством України та документ, що посвідчує особу;

4. представникам акціонерів - керівникам юридичних осіб: копію наказу 
про призначення на посаду керівника або копію протоколу/витяг з протоко-
лу уповноваженого органу про призначення керівника, завірених згідно з 
чинним законодавством України, витяг Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або його завірену копію) та до-
кумент, що посвідчує особу. 

У разі, якщо для участі та голосування в Загальних зборах акціонерів 
ПАТ АКБ «Львів» з’явилося декілька представників акціонера, реєструєть-
ся той представник, довіреність якому видана пізніше.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціо-
нерів має бути оформлена і видана акціонеру у відповідності до чинного 
законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на За-
гальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто 
перелік питань порядку денного Загальних зборів акціонерів із зазначен-
ням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час го-
лосування на Загальних зборах акціонерів представник повинен голосува-
ти саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність 
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Всі інші питан-
ня, пов’язані з порядком участі та голосування на Загальних зборах акціо-
нерів за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються 
чинним законодавством України. 

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню прове-
дення Загальних зборів акціонерів (не пізніше 24 години 20 грудня 2018 
року), ПАТ АКБ «Львів» розміщає на власному веб-сайті інформацію про 
загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів 
(станом на 17 грудня 2018 року).

З проектами документів, необхідних для прийняття рішень з питань по-
рядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Львів» 
можна буде ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ АКБ «Львів» в робо-
чі дні від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів 
акціонерів в робочі години з 10.00 год. до 13.00 год., а в день проведення 
Загальних зборів - також у місці їх проведення. Звертатися до співробітни-
ків ПАТ АКБ «Львів», за його місцезнаходженням (каб. 501), відповідальних 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Посадова особа  
ПАТ АКБ «Львів», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – начальник управління правового захисту Туркевич Ростислав 
Юрійович. Довідки за телефоном: (032) 245-64-83.

ПАТ АКБ «Львів» до початку Загальних зборів акціонерів у встановлено-
му ним порядку надає 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. 
Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового 
змісту.

Повідомляємо, що кожний акціонер має право внести пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів ПАТ АКБ 
«Львів», а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради, кіль-
кість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Про-
позиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних 
зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради - не пізніше ніж за  
7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення 
нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні про-
екти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової 
ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропону-
ється на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в 
письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому ак-
цій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, 
типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим 
акціонером до складу Наглядової ради. 

Кожен акціонер може також користуватись іншими правами, наданими 
їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні то-
вариства».

Наглядова рада.

шановні акціонери 

ПУБЛІЧНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКцІОНЕРНО-КОМЕРцІЙНИЙ БАНК «ЛЬВІВ», 
код за ЄДРПОУ 09801546, місцезнаходження: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1

Повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА» . 2. Код за 
ЄДРПОУ: 20550910 . 3. Місцезнаходження: 76019, Івано-Франківська обл., 
м.Івано-Франківськ, вул.Крайківського, 1 . 4. Міжміський код, телефон, 
факс: (0342) 77-91-91. 5. Електронна поштова адреса: ksenija6362@gmail.
com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://ksenija.ua/ 7. Вид особливої ін-
формації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчи-
нення значних правочинів.

ІІ. Текст Повідомлення: Наглядовою радою емітента 15.11.2018р. 
прийнято рішення про надання згоди на вичнення значного правочину, а 
саме отримання емiтентом процентної позики на поповнення обiгових 
коштiв. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину: 
6000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 10502 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 57,132 %. 

ІІІ. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. Директор Крицун Роман Михайлович.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента : ПРИВАТНЕ АКцІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «АТП «АТЛАНТ»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи : 01004557
3. Місцезнаходження : 03026 Київ Пирогівський шлях, 167-А
4. Міжміський код, телефон та факс : +380445036901 +380445036901
5. Електронна поштова адреса : n.vilchynska@asko.ukravto.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації : http://atlant.ukravto.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-

лу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опе-
рацій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього По-
ложення 

Набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спіль-
но) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим осо-
бам, домінуючого контрольного пакета акцій

II. Текст повідомлення 
1).16 листопада 2018 р. емітентом від акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІО-

НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», 
що є уповноваженою особою осіб, що діють спільно, було отримано 
інформацію про набуття особами, що діють спільно, права власності на 
домінуючий контрольний пакет акцій відповідно до ст. 65-2 Закону 
України «Про акціонерні товариства». Найвища ціна придбання акцій 
протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій 
включно з днем набуття: особи, що діють спільно, протягом 12 місяців, 
що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій 
включно з датою набуття, не придбавали акції Товариства та опосеред-
ковано не набували право власності на акції Товариства; Дата набуття 
домінуючого контрольного пакета акцій Товариства (дата укладення 
Договору про спільну діяльність особами, що діють спільно): 15 листо-
пада 2018 р.; 

До набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій 
розмір часток осіб, що діють спільно: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» 
(ідентифікаційний код 03121566)в загальній кількості акцій: 93,289975%; 
в загальній кількості голосуючих акцій: 93,67700%; ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ 
ЗАВОД» в загальній кількості акцій: 6,295786%; в загальній кількості 
голосуючих акцій: 6,321905%. Після набуття права власності на 
домінуючий контрольний пакет акцій розмір частки осіб, що діють 
спільно, в загальній кількості акцій: 99,585761%;в загальній кількості 
голосуючих акцій: 99,99891%.

2).16 листопада 2018 р. емітентом від акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», 
що є уповноваженою особою осіб, що діють спільно, було отримано ін-
формацію про набуття особами, що діють спільно, права власності на 
домінуючий контрольний пакет акцій відповідно до ст. 65-2 Закону 
України «Про акціонерні товариства». Найвища ціна придбання акцій 
протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій 
включно з днем набуття: особи, що діють спільно, протягом 12 місяців, 
що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій 
включно з датою набуття, не придбавали акції Товариства та опосеред-
ковано не набували право власності на акції Товариства; Дата набуття 
домінуючого контрольного пакета акцій Товариства (дата укладення До-
говору про спільну діяльність особами, що діють спільно): 15 листопада 
2018 р.; 

До набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій 
розмір часток осіб, що діють спільно: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (ідентифікаційний 
код 03121566) в загальній кількості акцій: 93,289975%; в загальній кількос-
ті голосуючих акцій: 93,67700%; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД» в загальній кількості 
акцій: 6,295786%; в загальній кількості голосуючих акцій: 6,321905%. Піс-
ля набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій розмір 
частки осіб, що діють спільно, в загальній кількості акцій: 99,585761%;в 
загальній кількості голосуючих акцій: 99,99891%.

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 Залуцький Андрій Степанович

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

(дата) 

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"IНВЕСТИцIЙНА 
ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ 
"АРТ КАПIТАЛ"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

33308667

3. Місцезнаходження 03151, м. Київ, вул. Народного 
ополчення, 1

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 490-51-86 (044) 490-51-86
5. Електронна поштова адреса law@artcapital.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://artcapital.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 

19.11.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв у зв'язку iз закiнченням стро-
ку повноважень. Посадова особа Боровик Вiталiй Андрiйович (паспорт: 
серiя номер виданий р. ), який займав посаду Голова Наглядової ради, 
припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3,5 роки. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
19.11.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв у зв'язку iз закiнченням стро-
ку повноважень. Посадова особа Путiлiн Iгор Володимирович (паспорт: 
серiя номер виданий р. ), який займав посаду Член Наглядової ради, при-
пинив повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 3,5 роки. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради прийнято 
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 19.11.2018 р., про обрання Головою 
Наглядової ради - рiшенням Наглядової ради 19.11.2018 р. Обрання посадо-
вої особи виконано на пiдставi рiшення загальних зборiв та наглядової ради. 
Боровик Вiталiй Андрiйович (паспорт: серiя номер виданий р. ) обраний на 
посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ «IФК «АРТ КАПIТАЛ», керiвник юридич-
ного департаменту. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi:  
0 акцiй. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради прийнято 
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 19.11.2018 р. Обрання посадової 
особи виконано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Путiлiн Iгор Володи-
мирович (паспорт: серiя номер виданий р. ) обраний на посаду Член На-
глядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 
п'яти рокiв: ПрАТ «IФК «АРТ КАПIТАЛ», керiвник департаменту фiнансового 
аналiзу. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради прийнято рiшенням 
Загальних зборiв акцiонерiв 19.11.2018 р. Обрання посадової особи виконано 
на пiдставi рiшення загальних зборiв. Богдан Наталiя Володимирiвна (паспорт: 
серiя номер виданий р. ) обрана на посаду Член Наглядової ради. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, 
якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Спецiалiзована школа  
1-3 ступеню з поглибленим вивченням англiйської мови №85 м. Києва, вихова-
тель ГПД; Спецiалiзована школа №149 м. Києва, вчитель початкових класiв; 
ПрАТ «IФК «АРТ КАПIТАЛ», менеджер з адмiнiстративної дiяльностi. Розмiр 
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних.

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 Заражевський Iван Сергiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1 Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
«РЕНО УКРАїНА»

2 Ідентифікаційний код юридичної 
особи

33552751

3 Місцезнаходження 01033, м. Київ , Голосiївський р-н, 
вул. Гайдара, буд.58/10

4 Міжміський код, телефон та факс (044) 490 68 32, (044)490 68 33
5 Електронна поштова адреса relation.client@renault.com
6 Адреса сторінки в мережі 

Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.renault.ua

7 Вид особливої інформації 
відповідно до вимог глави 1 
розділу III або інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифіка-
ти фонду операцій з нерухоміс-
тю відповідно до вимог глави 2 
розділу III цього Положення

Інформація про продовження 
строку дії повноважень посадових 
осіб емітента

II. Текст повідомлення
16.11.2018 року на Позачергових загальних зборах акціонерів Приват-

ного Акціонерного Товариства «Рено Україна» (протокол № 5/18) було 
прийнято рішення:

- продовжити строк дії повноважень п. Стефана Массерона на посаді 
Ревізора Товариства на 3 роки, починаючи з 17.12.2018р. 

Стефан Массерон протягом п'яти рокiв обiймав посаду Менеджера з конт-
ролю централiзацiї даних Renault Group (Париж) та Ревізора ПрАТ «Рено Укра-
їна» (з 17.12.2015 року). Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою 
володіє п. Стефан Массерон: 0%. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

- продовжити строк дії повноважень п. Тьєрів Браемса на посаді Члена 
Правління Товариства на 3 роки, починаючи з 17.12.2018р. 

Тьєрів Браемс протягом п'яти рокiв обiймав посаду Голови i виконавчо-
го директора Renault Retail Group (Францiя) та Члена правління 
ПрАТ «Рено Україна» (з 17.12.2015 року). Розмір частки в статутному капі-
талі емітента, якою володіє п. Тьєрів Браемс: 0%. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. 

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

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

Голова Правління  ______________  п. Франсуа МАРІОТ 
 (підпис та дата)

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

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО «IВАНО-ФРАНКIВСЬК-АВТО»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05495466
3. Місцезнаходження: 76492, мiсто Iвано-Франкiвськ, вулиця 

Юностi,41а
4. Міжміський код, телефон та факс: 0342554874 0342554874
5. Електронна поштова адреса: jurist@ifavto.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про набуття прямо або 

опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням 
кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного 
пакета акцій; значного контрольного пакета акцій; домінуючого 
контрольного пакета акцій

II. Текст повідомлення
16.11.2018р. емiтент отримав вiд власника акцiй iнформацiю про на-

буття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй 
вiдповiдно до ст. 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства».

Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню 
набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття: 10,00 (десять) грн.;

Дата набуття такого пакета: 15.11.2018р.;
Найменування власника акцiй: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» (iдентифiкацiйний 
код 03121566);

Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй до набуття 
права власностi на такий пакет акцiй: 94,604194%;

Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 
до набуття права власностi на такий пакет акцiй (у разi наявностi 
iнформацiї): 99,978591%;

Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля на-
буття права власностi на такий пакет акцiй: 96,043519%;

Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 
пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (у разi наявностi 
iнформацiї): 99,984536%.

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 Гуменюк Валентин Дмитрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
19.11.2018

(дата)

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ХЕРСОН-АВТО"

2. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

03112900

3. Місцезнаходження 73034, м. Херсон, Миколаївське шосе 5-й км.
4. Міжміський код, телефон 
та факс

0552 373200 0552 372985

5. Електронна поштова 
адреса

office@khersonauto.com.ua

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

kherson-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про набуття прямо або опосеред-
ковано особою (особами, що діють спільно) з 
урахуванням кількості акцій, які належать їй та 
її афілійованим особам, контрольного пакета 
акцій; значного контрольного пакета акцій; до-
мінуючого контрольного пакета акцій

II. Текст повідомлення
16.11.2018р. емiтент отримав вiд власника акцiй iнформацiю про набут-

тя права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй вiдповiдно до 
ст. 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства».

Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню 
набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття: 10,00 (десять) грн.;

Дата набуття такого пакета: 15.11.2018р.;
Найменування власника акцiй: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» (iдентифiкацiйний 
код 03121566);

Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй до набуття пра-
ва власностi на такий пакет акцiй: 91,411439%;

Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до 
набуття права власностi на такий пакет акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 
99,997705%;

Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля набуття 
права власностi на такий пакет акцiй: 96,847765%;

Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 
пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (у разi наявностi 
iнформацiї): 99,999205%.

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 Морозов Сергiй Iгоревич
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

19.11.2018
(дата)
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

«Марганецький рудоремонтний завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 05448389
3. Місцезнаходження: 53401 Дніпропетровська обл., м. Марганець, 

вул. Єдності, будинок 162
4. Міжміський код, телефон та факс: (05665) 2-25-50, (05665) 2-25-50
5. Електронна поштова адреса: info@mrrz.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://mrrz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну акціонерів, яким 

належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 
або рівним пороговому значенню пакета акцій

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних 

паперів - 16.11.2018 р. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким на-
лежать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 
або рівним пороговому значенню пакета акцій; ідентифікаційний код 
юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банків-
ського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого 
органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи 
(для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій - 
Ковнат Анастасія Вадимівна. Дія (набуття або відчуження) - відчу-
ження, яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась - 
прямо. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості 
голосуючих акцій до відчуження пакету акцій - 26,00878%, після від-
чуження - 0%. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної 
особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, 

відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове 
значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними права-
ми юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) 
здійснює(ють) розпорядження акціями - такі особи відсутні. Дата, в 
яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності),  - 
відсутня.

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цін-
них паперів - 16.11.2018 р. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної осо-
би або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, 
яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, 
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; ідентифіка-
ційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговель-
ного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення 
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридич-
ної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власни-
ків) акцій - Меєрзон Аркадій Федорович. Дія (набуття або відчужен-
ня) - набуття, яким чином (прямо або опосередковано) вона 
відбувалась - прямо. Розмір частки власника (власників) акцій в за-
гальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на 
такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 0%, після 
набуття - 33,18813%. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридич-
ної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує 
порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоратив-
ними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють 
спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - такі особи відсутні. 
Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за на-
явності), - відсутня.

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       Корогодський І.П.  19.11.2018

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МАРГАНЕцЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
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 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СОКIЛ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

31129524

3. Місцезнаходження емітента 27641 Кiровоградський р/н., село 
Соколiвське, проспект Комсомоль-
ський, 17

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(0522) 31-04-36 (0522) 31-04-36

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

prat_sokil@emitent.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

http://sokol.emitents.net.ua/ua/

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Генеральний директор Легкий Олександр Миколайович 

(Iдентифiкацiйний код юридичної особи ) призначено 16.11.2018 р.(дата 
вчинення дiї 15.11.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призна-
чено особу з 16.11.2018 року по 15.11.2021 року, iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв з 2009 року здiйснював дiяльнiсть як фiзична 
особа-пiдприємець iншого стажу за останнi 5 рокiв немає. Рiшення прий-
нято ПРОТОКОЛ № 2 засiдання наглядової ради ПрАТ «Сокiл» вiд 15 лис-
топада 2018 року. Повноваження Генеральний директор Онул Валентина 
Григорiвна (Iдентифiкацiйний код юридичної особи ) припинено 15.11.2018 
р.(дата вчинення дiї 15.11.2018) Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 62.00000% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 
30.04.2011 року по 15.11.2018 року. Рiшення прийнято ПРОТОКОЛ № 2 
засiдання наглядової ради ПрАТ «Сокiл» вiд 15 листопада 2018  року.

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

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

2. Найменування посади.
Генеральний Директор Легкий Олександр Миколайович

 (підпис)  (ініціали та прізвище  
керівника)

 (дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"МИКОЛАїВСЬКА 
ТЕПЛОЕЛЕКТРОцЕНТРАЛЬ"

2. Код за ЄДРПОУ 30083966
3. Місцезнаходження 54020, м.Миколаїв, Каботажний спуск,18
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(0512)36-20-40 (0512)36-20-40

5. Електронна поштова 
адреса

kanc@ntec.mk.ua

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

ntec.mk.ua

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

II. Текст повідомлення
Змiни вiдбулися згiдно Протоколу засiдання ревiзiйної комiсiї №1 

вiд14.11.2018 року, який отримано 15.11.2018 року. Обрати головою 
Ревiзiйної комiсiї ПрАТ»Миколаївська теплоелектроцентраль» Воєводiну 
Юлiю Миколаївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних дан-
них). Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на посаду на строк 
до переобрання. Протягом останнiх п’яти рокiв особа обiймала посаду на-
чальника вiддiлу звiтностi Управлiння фiнансового планування та 
фiнансово-економiчного монiторингу господарської дiяльностi Депатра-
менту планування i монiторингу фiнансово-господарської дiяльностi та з 
питань банкруства Фонду державного майна України.

Змiни вiдбулися згiдно Протоколу засiдання ревiзiйної комiсiї №1 
вiд14.11.2018 року, який отримано 15.11.2018 року. Обрати секретарем 
Ревiзiйної комiсiї ПрАТ»Миколаївська теплоелектроцентраль» Поливоду 
Ольгу Вiкторiвну (особа не надала згоди на розкриття паспортних дан-
них). Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв осо-
ба обiймала посаду заступника головного бухгалтера з ведення податко-
вого облiку ПрАТ»Миколаївська теплоелектроцентраль». 

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 Кiшко Юрiй Анатолiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 15.11.2018

(дата)

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 

«Укргазвидобуток»
2. Код за ЄДРПОУ: 25635581
3. Місцезнаходження: 01034 м. Київ, вул. Пушкiнська, буд. 7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 364-79-30, (044) 364-79-30
5. Електронна поштова адреса: m.gura@ukrgv.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://smida.gov.ua/site/25635581/
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 
16.11.2018 року Наглядовою радою ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» (Про-

токол від 16.11.2018 року) прийнято рішення про припинення 18.11.2018 
року повноважень виконуючого обов'язків директора ПрАТ «УКРГАЗВИДО-
БУТОК» Антонця Олексія Анатолійовича (паспортні дані: паспорт серії СН, 
№ 564867, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.09.1997 

року). Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства, про-
токол від 16.11.2018 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Антонець О.А. був виконуючим обов'язки директора з 
08.10.2018р. Акціями Товариства не володіє.

16.11.2018 року Наглядовою радою ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» 
(Протокол від 16.11.2018 року) прийнято рішення про обрання з 
19.11.2018 року директором ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» Махновця Во-
лодимира Петровича (паспорті дані: паспорт серії АЮ, № 300790, ви-
даний Ківерцівським РС УДМС України у Волинській області 07.02.2017 
року). Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства 
від 16.11.2018 року. Строк, на який обрано: з 19.11.2018 року по 
20.05.2019 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
генеральний директор, директор, менеджер департаменту розробки, 
менеджер відділу аналізу ефективності геолого-технологічних заходів. 
Акціями Товариства не володіє.

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

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

2. Директор  Махновець В.П.
19.11.2018

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРГАЗВИДОБУТОК»
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Повідомлення про проведення спільних загальних зборів 
АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк»

АТ «ТАСКОМБАНК» (місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, 
вул. Симона Петлюри, 30) повідомляє про скликання спільних загальних 
зборів АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк». 

Спільні загальні збори АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк» відбу-
дуться «28» листопада 2018 року за адресою: Україна, 01032, м. Київ, 
вул. Симона Петлюри, 30, конференц - зал.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у 
спільних загальних зборах АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк» буде 
проводитись у приміщенні АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою: Україна, 
01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, конференц - зал, «28» листо-
пада 2018 року з 09-15 год. до 09-30 год. Початок роботи спільних за-
гальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк» «28» листопада 
2018 року о 09-40 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
спільних загальних зборах АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк» –  
24-00 год. «22» листопада 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(Порядок денний спільних загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» та 

ПАТ «ВіЕс Банк»):
1. Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та 

затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів. 
2. Про внесення змін до статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвер-

дження його нової редакції.
3. Визначення особи, уповноваженої на підписання статуту від імені 

акціонерів.
Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі пас-

порт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згід-
но чинного законодавства України.

Спільні загальні збори АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк» скли-
каються Наглядовою Радою АТ «ТАСКОМБАНК» та Спостережною Ра-
дою ПАТ «ВіЕс Банк» на підставі Закону України від 23 березня 2017 року 
№1985-VIII «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації бан-
ків» (із змінами і доповненнями) та дозволу Національного банку України 
на реорганізацію шляхом приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ «ТАСКОМ-
БАНК» за спрощеною процедурою, наданого відповідно до розпоряджен-
ня Національного банку України від 10.07.2018 року №395-ро.

Загальна кількість акцій АТ «ТАСКОМБАНК» станом на дату складан-
ня переліку акціонерів для здійснення повідомлення про скликання спіль-
них загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк» (станом на 
13.11.2018 року) – 10 471 430 штук.

Кількість голосуючих акцій АТ «ТАСКОМБАНК» станом на дату скла-
дання переліку акціонерів для здійснення повідомлення про скликання 
спільних загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк» (ста-
ном на 13.11.2018 року) – 10 471 430 штук.

Загальна кількість акцій ПАТ «ВіЕс Банк» станом на дату складання 
переліку акціонерів для здійснення повідомлення про скликання спільних 
загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк» (станом на 
13.11.2018 року), що належать єдиному акціонеру та будуть конвертовані 
в акції АТ «ТАСКОМБАНК» - 840 000 000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «ВіЕс Банк» станом на дату 
складання переліку акціонерів для здійснення повідомлення про скли-
кання спільних загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк» 
(станом на 13.11.2018 року), що належать єдиному акціонеру та будуть 

конвертовані в акції АТ «ТАСКОМБАНК» - 840 000 000 штук.
Матеріали загальних зборів учасникам банку не надсилаються.
Пропозиції до порядку денного загальних зборів не приймаються.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: www.tascombank.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які пропонуються 
для розгляду на спільних загальних зборах АТ «ТАСКОМБАНК» та  
ПАТ «ВіЕс Банк»: з дати розміщення повідомлення про проведення 
спільних загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк» до 
дати проведення спільних загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ 
«ВіЕс Банк» за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 
30, конференц - зал, з 09-00 год. до 13-00 год. та з 14-00 год. до 18-00 год. 
в робочі дні, контактна особа: директор Департаменту операцій на фон-
довому ринку Карелін Артем Валерійович, контактний телефон (44) 393-
25-55, факс (44) 393-25-80, у день проведення спільних загальних зборів 
АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк» акціонерів: з 09-15 у реєстрацій-
ної комісії.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа 
або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа 
держави чи територіальної громади. Посадові особи органів АТ «ТАС-
КОМБАНК» та їх афілійовані особи не можуть бути представниками ін-
ших акціонерів товариства на Загальних зборах. Представником акціоне-
ра - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представни-
ком акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена осо-
ба органу, що здійснює управління державним чи комунальним май-
ном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого 
представника, повідомивши про це Правління АТ «ТАСКОМБАНК». Дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фі-
зичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими доку-
ментами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних збо-
рах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань по-
рядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загаль-
них зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування 
на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право ви-
дати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах де-
кільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час від-
кликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання 
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не ви-
ключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав дові-
реність, замість свого представника.

СПОСТЕРЕЖНА РАДА ПАТ «ВіЕс Банк». 
НАГЛЯДОВА РАДА АТ «ТАСКОМБАНК».

До відома акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», м. Київ та ПАТ «ВіЕс Банк»!

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

1. Повне найменування емітента:Приватне акцiонерне товари-
ство «Мукачiвський лiсокомбiнат»,2. Код за ЄДРПОУ: 00274157,  
3. Місцезнаходження: 89640, Закарпатська область, Мукачiвський ра-
йон, смт. Чинадiйово, В. Турянчика, 5. Міжміський код, телефон та 
факс: (03131) 6-25-91 (03131) 6-25-91, 5. Електронна поштова адреса: 
mlk@emitents.net.ua, 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації:  
mlk.emitents.net.ua, 7. Вид особливої інформації: Відомості про прий-
няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

Рiшення про попереднє схвалення/надання згоди на вчинення зна-
чного правочину прийнято на позачергових загальних зборах  
ПрАТ «Мукачiвськийлiсокомбiнат», що вiдбулися 16.11.2018 року. 

Вiдомостi щодо правочину:
характер правочину є: попереднє схвалення/ надання згоди на 

укладання договору оренди земельної дiлянки (земельних 
дiлянок), на якiй (яких) розмiщено 65/100 (шiстдесят п’ять сотих) 
частки цiлiсного майнового комплексу ПрАТ «Мукачiвський 
лiсокомбiнат» (адреса: Закарпатська обл., Мукачiвський р-н, смт. 
Чинадiйово, вулиця Турянчика В., будинок 5) з Чинадiївською се-
лищною радою

гранична сукупнiстьвартостi правочину 117036 тис.грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi 12707 тис.грн

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МУКАЧIВСЬКИЙ ЛIСОКОМБIНАТ»
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спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) 921

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 2 975 716 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах 2 975 225
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 2 975 225
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» немає
Надання повноважень Генеральному директору Левченку Володи-

миру Вiталiйовичу (або iншiй уповноваженiй ним особi) на укладення 
додаткових угод/договорiв про змiну до договору оренди земельної 
дiлянки (земельних дiлянок), необхiднiсть в укладаннi яких може ви-
никнути в майбутньому без обмеження за строком

Рiшення про попереднє схвалення/надання згоди на вчинення знач-
ного правочину прийнято на позачергових загальних зборах 
ПрАТ «Мукачiвський лiсокомбiнат», що вiдбулися 16.11.2018 року. 

Вiдомостi щодо правочину:
характер правочину є: попередньо схвалити/надати згоду на укла-

дання договору про подiл нерухомого майна, що є у спiльнiй частковi 
власностi, з ТОВ «Енергiя сонця України».

гранична сукупнiсть вартостi правочину 13763 тис.грн
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi 12707 тис. грн 
спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) 108

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 2 975 716 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах 2 975 225
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 2 975 225
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» немає
Надати повноваження Генеральному директору Товариства Лев-

ченку Володимиру Вiталiйовичу (або iншiй уповноваженiй ним особi), 
на пiдписання договору.

Генеральний директор  Левченко Володимир Вiталiйович

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформа-
ції 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 «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬ-
ЧИХ ТОВАРІВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00375160
3. Місцезнаходження: 42350 Сумська область, Сумський район, 

село Бездрик, вулиця Зарічна, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 700-494, (0542) 700-494
5. Електронна поштова адреса: olivija@olivija.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.olivija.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні па-

пери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Наглядовою радою Товариства (протокол засідання №32 від 

16.11.2018) у зв*язку з отриманням 16.11.2018 від посадової особи заяви 
про звільнення за власним бажанням з посади Начальника відділу пра-
вового забезпечення Товариства, прийнято рішення про припинення 
повноважень Синьової Юлії Мирославівни, яка входила до складу Ди-
рекції Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє посадова 
особа в статутному капіталі емітента, складає 0%. Частки у статутному 
капіталі емітента посадова особа не має. Непогашена судимiсть у Си-
ньової Ю.М. за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обґрунтування 
змін - рішення Наглядової ради Товариства. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді: протягом 6 місяців. На посаду Начальника відділу 
правового забезпечення замість особи, повноваження якої припинено, 
нікого не обрано у зв*язку із скасуванням такої посади.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засі-
дання №32 від 16.11.2018) внесено зміни до структури Дирекції і за-
проваджено посаду член Дирекції - Заступник головного бухгалтера. 
У зв*язку з цим, заступника головного бухгалтера Буряченко Тетяну 
Миколаївну обрано до складу Дирекції на посаду член Дирекції - За-
ступник головного бухгалтера Товариства. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Розмір пакета акцій (у відсо-
тках), яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, 
складає 0%. Частки у статутному капіталі емітента посадова особа 
не має. Непогашена судимiсть у Буряченко Т.М. за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Обґрунтування змін - рішення Наглядової 
ради Товариства. Строк, на який обрано посадову особу - безстроко-
во. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти 
років: головний бухгалтер ТОВ «АВН-2008», заступник головного бух-
галтера ПАТ «Сумський завод продтоварів».

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

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

2. Генеральний директор  Манжелей Ю.Р.
16.11.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформація про зміну складу посадових осіб) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ»

2. Код ЄДРПОУ
32359108
3. Місцезнаходження
93100 м. Лисичанськ Малиновського, 1
4. Міжміський код, телефон та факс
(06451)72406 (06451)72406
5. Електронна поштова адреса
Luivc@axon-isp.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
http://lisugol./KorpUpr.aspx
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято Міністерством енергетики та ву-
гільної промисловості України 09.11.2018 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі наказу від 
09.11.2018 р. 

№ 107-к/к
Посадова особа Кисельов Валентин Миколайович (паспорт:серія ВС но-

мер 250795 виданий 13.04.2000 р. Кіровським МВ УМВС України в Донецький 
області), яка займала посаду в.о. генерального директора, звільнена.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 %.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 місяців 21 день.
Рішення про призначення прийнято Міністерством енергетики та ву-

гільної промисловості України 14.11.2018 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі наказу від 

13.11.2018 р. 
№ 110-к/к
Посадова особа Зимін Андрій Олександрович (паспорт:серія ЕМ но-

мер 879912 виданий 06.03.2001 р. Краснолуцьким МВ УМВС України в 
Луганській області), призначена на посаду в.о. генерального директора.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 %.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: на період до призначення керівника 

цього Товариства в установленому порядку.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років:
- 06.2006р.–11.2014р. директор шахти ВП «Шахта Краснолуцька» 
ДП «Донбасантрацит»
- 12.2017р.-11.2018 р. директор шахти ВП «Карбоніт» ДП «Перво-

майськвугілля»
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0% акцій.

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

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

2. В.о. генерального директора _____  А.О. Зимін 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПРОМІНЬ» 

2. Код за ЄДРПОУ: 05744739.3. Місцезнаходження: 03110 м. Київ, 
вул. Механізаторів, 9-А. 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 248-85-00, 
(044) 248-85-01.5. Електронна поштова адреса: info@pkpromin.pat.ua.  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: pkpromin.pat.ua. 7. Вид особливої інфор-
мації: Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір 
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню паке-
та акцій 

II. Текст повідомлення
ПрАТ «Промислова компанія «Промінь» (надалі – Емітент) повiдомляє, 

що 15.11.2018 року на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в реєстрі власни-
ків іменних цінних паперів станом на 18.10.2018 року, отриманому вiд  
ПАТ «НДУ», йому стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать 
голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним по-
роговому значенню пакета акцiй, а саме, в наслiдок вiдчуження, розмiр 
частки власника юридичної особи- нерезидента АТ «Астен Лімітед» (Пана-
ма), iдентифiкацiйний код/номер 20848, став меншим порогового значення 
пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй до вiдчуження становив 52.830766%. Розмiр частки власника акцiй в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля вiдчуження становить 0%. У 
емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) 
вiдбулось вiдчуження пакету акцiй та вiдомостi про осiб, якi входять до лан-
цюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких 
особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а 
також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або 
перетнуто.

ПрАТ «Промислова компанія «Промінь» (надалі – Емітент) повiдомляє, 
що 15.11.2018 року на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в реєстрі влас-
ників іменних цінних паперів станом на 18.10.2018 року, отриманому вiд 
ПАТ «НДУ», йому стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать 
голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним по-
роговому значенню пакета акцiй, а саме, в наслiдок набуття, розмiр част-
ки власника фізичної особи – Гандзюка Андрія Миколайовича, став біль-
шим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття становив 0%. Розмiр 
частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набут-
тя становить 10,34377%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином 
(прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та вiдомостi 
про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами 
юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) 
розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi зна-
чення було досягнуто або перетнуто.

ПрАТ «Промислова компанія «Промінь» (надалі – Емітент) повiдомляє, 
що 15.11.2018 року на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в реєстрі влас-
ників іменних цінних паперів станом на 18.10.2018 року, отриманому вiд 
ПАТ «НДУ», йому стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать 
голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним по-
роговому значенню пакета акцiй, а саме, в наслiдок набуття, розмiр част-
ки власника фізичної особи – Кохянюка Руслана Валерійовича, став біль-
шим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття становив 0%. Розмiр 
частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набут-
тя становить 9.415485%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином 

(прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та вiдомостi 
про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами 
юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) 
розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi зна-
чення було досягнуто або перетнуто.

ПрАТ «Промислова компанія «Промінь» (надалі – Емітент) повiдомляє, 
що 15.11.2018 року на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в реєстрі влас-
ників іменних цінних паперів станом на 18.10.2018 року, отриманому вiд 
ПАТ «НДУ», йому стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать 
голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним по-
роговому значенню пакета акцiй, а саме, в наслiдок набуття, розмiр част-
ки власника фізичної особи – Біленко Юлії Володимирівни, став більшим 
порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття становив 0%. Розмiр 
частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набут-
тя становить 10.343772%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином 
(прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та вiдомостi 
про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами 
юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) 
розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi зна-
чення було досягнуто або перетнуто.

ПрАТ «Промислова компанія «Промінь» (надалі – Емітент) повiдомляє, 
що 15.11.2018 року на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в реєстрі власни-
ків іменних цінних паперів станом на 18.10.2018 року, отриманому вiд  
ПАТ «НДУ», йому стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать 
голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним по-
роговому значенню пакета акцiй, а саме, в наслiдок набуття, розмiр частки 
власника фізичної особи – Пилявського Валерія Вікторовича, став більшим 
порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй до набуття становив 0%. Розмiр частки власника 
акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття становить 
10.343772%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опо-
середковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та вiдомостi про осiб, якi вхо-
дять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, 
через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження 
акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досяг-
нуто або перетнуто.

ПрАТ «Промислова компанія «Промінь» (надалі – Емітент) повiдомляє, 
що 15.11.2018 року на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в реєстрі власни-
ків іменних цінних паперів станом на 18.10.2018 року, отриманому вiд  
ПАТ «НДУ», йому стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать 
голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним по-
роговому значенню пакета акцiй, а саме, в наслiдок набуття, розмiр частки 
власника фізичної особи – Стадніченко Костянтина Вячеславовича став 
більшим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття становив 0%. Розмiр част-
ки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття ста-
новить 10.343772%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо 
або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та вiдомостi про осiб, 
якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної 
особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпоря-
дження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було 
досягнуто або перетнуто.

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

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

2.Директор ПрАТ «Промислова компанія «Промінь» Стадніченко К.В. 
19.11.2018.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-

ство «Лiзингова компанiя 
«Укртранслiзинг»

2. Код за ЄДРПОУ 30674235
3. Місцезнаходження 01133 мiсто Київ Вулиця Євгена 

Коновальця, 
будинок 32-Г, офiс 8

4. Міжміський код, телефон та факс +38 (044) 284-23-00 
+38 (044) 284-23-00

5. Електронна поштова 
адреса

office@utl.com.ua

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

посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Мумренко Анатолiй Петрович (Паспорт: серiя СН № 818682, виданий 

Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi 16.05.1998) займав посаду члена 
Наглядової ради ПрАТ «Укртранслiзинг» та був призначений представни-
ком акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» у складi Наглядової ради 
ПрАТ «Укртранслiзинг». Повноваження Мумренко А.П. припинено у зв'язку 
iз повiдомленням ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 15.11.2018 р. №Ц/6-24/2863-18 
(вх. ПрАТ «Укртранслiзинг» №УТЛ-313 вiд 16.11.2018 р.) про замiну пред-
ставника у складi Наглядової ради ПрАТ «Укртранслiзинг» на пiдставi 
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ОДЕСА-АВТО» 

2. Код за ЄДРПОУ: 03120420
3. Місцезнаходження: 67663, Одеська область, Біляївський район, 

с. Усатове, Ленінградське шосе, 27-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (048)777-77-59; (0482)33-44-14
5. Електронна поштова адреса: office@odessa-auto.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.odessa-auto.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що 
діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійо-
ваним особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше від-
сотків, простих акцій акціонерного товариства

II. Текст повідомлення 
16.11.2018р. емітент отримав від власника акцій інформацію про набут-

тя права власності на домінуючий контрольний пакет акцій відповідно до 
ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».

Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують 
дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття: 12,00 (дванад-
цять) грн.;

Дата набуття такого пакета: 15.11.2018р.;
Найменування власника акцій: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (ідентифікаційний 
код 03121566);

Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій до набуття пра-
ва власності на такий пакет акцій: 91,416931%;

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до 
набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 
99,669137%;

Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій після набуття 
права власності на такий пакет акцій: 99,659232%;

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій піс-
ля набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформа-
ції): 99,987912%.

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

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

Генеральний директор Свірідов О.В.
(підпис) (ініціали та прізвище 

керівника) 
М. П. 19.11.2018

(дата) 

рiшення правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 01.11.2018 р. (протокол №Ц-64/83 
Ком.Т). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Мумренко А.П. перебу-
вав на посадi члена Наглядової ради ПрАТ «Укртранслiзинг» з 22 вересня 
2017 року по 16.11.2018 р.

Єрьомiн Вячеслав Володимирович (Паспорт: серiя ВА №757537, вида-
ний Ясинуватським МВ УМВС України в Донецькiй областi 08.07.1997) при-
значений на посаду члена Наглядової ради ПрАТ «Укртранслiзинг» з  
16 листопада 2018 року на пiдставi повiдомлення ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 
15.11.2018 р. №Ц/6-24/2863-18 (вх. ПрАТ «Укртранслiзинг» №УТЛ-313 вiд 
16.11.2018 р.) про замiну представника у складi Наглядової ради 
ПрАТ «Укртранслiзинг» на пiдставi рiшення правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» 
вiд 01.11.2018 р. (протокол №Ц-64/83 Ком.Т). Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Єрьомiн Вячеслав Володимирович призначений на посаду 
члена Наглядової ради ПрАТ «Укртранслiзинг» на строк до дати прийняття 
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Укртранслiзинг» рiшення про припи-
нення його повноважень або до дати отримання вiд ПАТ «Укрзалiзниця» 
iнформацiї про його замiну у складi Наглядової ради ПрАТ «Укртранслiзинг». 

Член Наглядової ради Єрьомiн Вячеслав Володимирович є представником 
акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (частка в статутному капiталi – 47,6691%). 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 05.2011-
06.2014 – начальник служби перевезень Одеської залiзницi; 06.2014-
04.2015 – начальник станцiї Iллiчiвськ-Паромна Одеської дирекцiї 
залiзничних перевезень Одеської залiзницi; 04.2015-04.2016 – перший за-
ступник начальника ДП «Одеська залiзниця»; 04.2016-04.2017 – перший 
заступник начальника регiональної фiлiї «Одеська залiзниця»  
ПАТ «Укрзалiзниця»; 04.2017-06.2018 – директор регiональної фiлiї «Одесь-
ка залiзниця» ПАТ «Укрзалiзниця»; 18.06.2018 по цей час – директор 
операцiйний ПАТ «Укрзалiзниця».

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 Татарець Петро Васильович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.11.16
(дата)

НОВИНИ

Банк Японии  
сохранит мягкую политику,  
рассчитывает достичь цели  

по инфляции - Курода
Банк Японии намерен продолжать нынешнюю поли-

тику монетарного стимулирования, заявил глава япон-
ского ЦБ Харухико Курода, выступая в Токио в поне-
дельник.

Мягкая политика в конечном итоге позволит достичь 
целевого показателя инфляции, установленного Банком 
Японии на уровне 2%, отметил Х.Курода.

Ключевой показатель инфляции в Японии, отслежи-
ваемый центробанком - потребительские цены без учета 
свежих продуктов питания - в сентябре 2018 года увели-
чился на 1% в годовом выражении, то есть инфляция в 
стране в два раза ниже целевого уровня.

Октябрьские данные об инфляции в Японии будут об-
народованы 22 ноября.

Х.Курода отметил в своем выступлении, что демогра-
фическая ситуация в стране оказывает негативное дав-
ление на прибыли японских банков, и руководителям ЦБ 

необходимо принимать во внимание возможные послед-
ствия ослабления финансовой системы.

«В особенности, в регионах, где отмечается суще-
ственное сокращение населения, будет серьезное пони-
жательное давление на спрос на кредиты в результате 
существенного сокращения числа компаний и населе-
ния», - заявил Х.Курода.

Как сообщалось, по итогам заседания, завершивше-
гося 31 октября, Банк Японии сохранил основные пара-
метры денежно-кредитной политики. Целевая доход-
ность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на 
уровне около нуля, процентная ставка по депозитам 
коммерческих банков в ЦБ сохранена на отметке минус 
0,1%.

При этом в ежеквартальном макроэкономическом 
прогнозе японского ЦБ было отмечено, что инфляция 
останется ниже таргетируемого уровня (около 2% годо-
вых) как минимум до начала 2021 года.

При подготовке раздела «Новини»  
использованы материалы  

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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