
ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

 Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Хім-
будмонтаж» (вул. Червоногвардійська, 5, м. Київ, 02094, 
код за ЄДРПОУ: 00205819) на скасування реєстрації ви-
пуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного това-
риства, скасовано реєстрацію випуску акцій прат «Хім-
будмонтаж» (код за ЄДРПОУ: 00205819). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску ПрАТ «Хімбудмонтаж» від 28 липня 
2011 року №318/10/1/11, видане Територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку в м. Києві та Київській області, анульовано – роз-
порядження № 273-др-С-а від 25 жовтня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту реєстрації емісій цінних папе-
рів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «При-
луцький птахокомбінат» (вул. Житня, 132, м. Прилуки, 
Прилуцький р-н, Чернігівська обл., 17500, код за ЄДРПОУ: 
00444381) на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій прат «прилуцький пта-
хокомбінат» (код за ЄДРПОУ: 00444381). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску ПрАТ «Прилуцький птахокомбінат» 
від 01 червня 2010 року №292/1/10, видане 09.06.2011 
року Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 274-др-С-а від 
25 жовтня 2018 року.

25.10.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.
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повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВІАС ПЛЮС»
місцезнаходження товариства:
49600, Україна, місто Дніпро, вулиця Європейська, будинок 30, офіс 70.

Шановні акціонери!
29 листопада 2018 року об 11.30 годині за адресою: Україна, м. дні-

про, вул океанська, буд. 11, кімната 38, відбудуться загальні збори 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВІАС ПЛЮС» (надалі 
ПРАТ «АВІАС ПЛЮС» або Товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 29 листопада 2018 року з 11.00 год. до 11.15 год. за адресою: 
Україна, м. Дніпро, вул Океанська, буд. 11, кімната 38.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
загальних зборів, тобто на 24.00 год. 23 листопада 2018 року. 

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь осо-
би, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право 
представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами 
законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на 
загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). 
Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 
представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) до-
кументів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі 
участі представника акціонера - також документів, що підтверджують пов-
новаження представника на участь у загальних зборах товариства.

проект порядку денного загальних зборів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 

яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної 
комісії, обрання складу лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загаль-
них зборів Товариства.

3. Розгляд звітів Дирекції Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2016 - 2017 роках. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звітів Дирекції.

4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати діяльності 
в 2016 - 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів На-
глядової ради.

5. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності в 2016 - 2017 роках. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2016 році. 
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2017 році. 
10. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в 

новій редакції.
11. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів 

управління Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-
ства.

проекти рішень з переліку питань 
проекту порядку денного загальних зборів:

1. про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній устано-
ві, яка надає товариству додаткові послуги щодо виконання функцій 
лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку 
голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропо-
зицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, 
пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах 
акціонерів, повноваження лічильної комісії передати депозитарній устано-
ві  – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “ФІНАНСОВА КОМПА-
НІЯ “УКРНАФТОГАЗ”, з якою Товариством укладено договір.

1.2. Обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчен-
ня загальних зборів акціонерів лічильну комісію з числа працівників ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКР-
НАФТОГАЗ".
2. прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) за-
гальних зборів товариства.
2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних збо-
рів:
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань поряд-
ку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадо-
вими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні 
збори не допускаються.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних збо-
рів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Това-
риства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені 
(найменування) акціонера або його представника, яким надано пропози-
цію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розгляда-
ються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться 
виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст 
яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою 
радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Това-
риства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного 
голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, 
засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком 
печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів 
та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення 
результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загаль-
них зборів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він від-
різняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні під-
пис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого 
представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є ак-
ціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). 
акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або 
позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рі-
шення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу 
кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумуля-
тивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку 
денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого пи-
тання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами 
одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування 
голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропо-
зиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект 
рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер пови-
нен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питан-
ня порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів 
рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох про-
ектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами 
рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер та-
кож має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропо-
нованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішен-
ня (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні. 
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під 
час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо 
він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому 
містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або 
розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю 
голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону 
України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кіль-
кість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати 
трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймаєть-
ся простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для учас-
ті в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість роз-
гляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черго-
вості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох 
чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах;

приватне аКцІонерне товариСтво «авІаС плЮС»
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- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення За-
гальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх 
положень та чинного законодавства України.
3. розгляд звітів дирекції товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2016 - 2017 роках. прийняття рішення за 
наслідками розгляду звітів дирекції.
3.1. Роботу Дирекції Товариства в 2016 - 2017 роках визнати задовільною 
та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і поло-
женням його установчих документів.
3.2. Звіти Дирекції Товариства про підсумки фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2016 - 2017 роки затвердити.
4. розгляд звітів наглядової ради товариства про результати діяль-
ності в 2016 - 2017 роках. прийняття рішення за наслідками розгляду 
звітів наглядової ради.
4.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 - 2017 роках визнати задо-
вільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства 
і положенням його установчих документів.
4.2. Звіти Наглядової ради Товариства за 2016 - 2017 роки затвердити.
5. розгляд висновків ревізора товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності в 2016 - 2017 роках. прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора товари-
ства.
5.1. Роботу Ревізора Товариства в 2016 - 2017 роках визнати задовільною 
та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і поло-
женням його установчих документів.
5.2. Звіти Ревізора Товариства за 2016 - 2017 роки затвердити.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік.
6.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товари-
ства за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
7.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товари-
ства за 2017 рік.
8. визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
товариства за підсумками роботи в 2016 році.
8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство 
має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 3 666 345,45 грн. 
(три мільйона шістсот шістдесят шість тисяч триста сорок п 'ять гривень 45 
копійок). 
8.2. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік не затверджувати, у зв’язку 
з його відсутністю.
8.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності 
Товариства в 2016 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи 
Товариства в 2016 році не нараховувати та не сплачувати.
9. визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
товариства за підсумками роботи в 2017 році.
9.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство 
має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 2 203 888 ,71 грн. 
(два мільйони двісті три тисячі вісімсот вісімдесят вісім гривень 71 копі-
йок). 
9.2. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік не затверджувати, у зв’язку 
з його відсутністю.
9.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності 
Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи 
Товариства в 2017 році не нараховувати та не сплачувати.
10. внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення Стату-
ту в новій редакції.
10.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та 
затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:
- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у дію-
чому законодавстві України;
- можливістю загальними зборами товариства вирішувати будь-які пи-
тання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядо-
вої ради;
- скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізор".
10.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Ста-
туту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 
29.11.2018 р.
10.3. Доручити Генеральному Директору Товариства особисто або через 
представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в 
установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту То-
вариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Това-
риства 29.11.2018 р.
11. Затвердження положень, що регламентують діяльність органів 
управління товариства.
11.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність 
органів управління Товариства:
- Положення про Загальні збори;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Дирекцію.
та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що

регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є 
дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, за-
твердженій рішенням загальних зборів від 29.11.2018 р.
11.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редак-
ції, затвердженій рішенням загальних зборів від 29.11.2018 р., вважати та-
кими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність 
органів управління Товариства.
11.3. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису По-
ложень, що регламентують діяльність органів управління Товариства в ре-
дакціях, затверджених рішенням загальних зборів 29.11.2018 р.
12. прийняття рішення про припинення повноважень Голови та чле-
нів наглядової ради товариства.
12.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.
12.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства 
вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними 
зборами акціонерів Товариства.
13. обрання членів наглядової ради товариства.
* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом куму-
лятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами на-
глядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контр-
актів) з членами наглядової ради.
14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
14.2. Уповноважити Генерального Директора Товариства у встановленому 
законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та під-
писати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами 
Наглядової ради Товариства.
14.3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради 
Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
15. прийняття рішення про припинення повноважень ревізора това-
риства.
15.1. Припинити повноваження діючого Ревізора Товариства.
15.2. Вважати повноваження діючого Ревізора Товариства такими, що 
втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними збо-
рами акціонерів Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ст. 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: http://aviasplus.dp.ua. 

Інформація про кількість акцій:
Станом на 02.10.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 

надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість акцій Товариства складає 126 337 (сто двадцять шість тисяч трис-
та тридцять сім) штук простих іменних акцій.

Станом на 02.10.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства ва складає 126 193 (сто двадцять 
шість тисяч сто дев’яносто три) штуки простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 

дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Ознайомлення з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного відбувається від дати надіслан-
ня акціонерам даного повідомлення до 28 листопада 2018 року (включно) з 
понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. 
до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпро, вулиця Океанська, 11, кабі-
нет 32, ПрАТ «АВІАС ПЛЮС». Контактна особа – головний бухгалтер пані 
Нікітан Інна Борисівна. Телефон для довідок: (0562) 35-64-64.

29 листопада 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайом-
лення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для учас-
ті у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «про акціонерні товариства», якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використову-
ватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робо-
чі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення. 
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2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування 
з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, пе-
редбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості 
і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до по-
чатку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 
а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведен-
ня 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 товари-
ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонуєть-
ся на посаду члена наглядової ради - незалежного Правління.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізви-
ща (найменування) 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 про-
понується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким на-
лежать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, 
передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у 
разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих 
ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціо-
нерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного 
товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегі-
ального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме 
його повноваження.

порядок участі та голосування на загальних зборах за довіре-
ністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та-
кож уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не мо-
жуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних 
зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи 

територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управ-
ління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представ-
ника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. По-
відомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, 
заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допо-
могою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про елек-
тронний документообіг.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних 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 загаль-
них зборах на свій розсуд.

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на загальних зборах акціонерного товариства.

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

основні показники фінансово-господарської діяльності
прат «авІаС плЮС» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до «Положення про розкриття ін-
формації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР 

від 03.12.2013 р. № 2826)
найменування показника 2017 рік 2016 рік 2015 рік
Усього активів 145213,2 133901,1 135710,0
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

553,9 38177,8 47636,6

Запаси 43765,6 44241,4 44160,0
Сумарна дебіторська заборгованість 76392,3 28616,1 29565,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 140,8 88,2 321,7
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-238129,4 -235983,2 -232317,2

Власний капітал -110555,2 108409,0 104743,0
Зареєстрований (статутний) капітал 126337,0 126337,0 126337,0
Довгострокові зобов'язання і забезпе-
чення
Поточні зобов'язання і забезпечення 255768,1 242310,1 240453,0
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-2203,9 -3666,3 -8751,5

Середньорічна кількість акцій (шт.) 126337 126337 126337
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

-0,02 -0,03 -0,07

прат «авІаС плЮС»

повідомлення
про виникнення особливої інформації (відомості про прийняття 

рішення про виплату дивідендів) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Шувар»

2. Код за ЄДРПОУ: 20777340
3. Місцезнаходження: 79070 Львів, Чукаріна, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: 032 295 36 07, 032 295 36 07
5. Електронна поштова адреса: m.danyluk@shuvar.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: shuvar.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про виплату дивідендів

ІІ. текст повідомлення 
24 жовтня 2018 року Загальними зборами Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Шувар» прийнято рішення про виплату Учасникам То-
вариства дивідендів за результатами роботи в 3-му кварталі 2018 року на 
загальну суму 2550000,00 гривень у термін до 31 грудня 2018 року, щомі-
сячно, пропорційно частці кожного з Учасників Товариства. Дивіденди ви-
плачуватимуться шляхом безготівкового перерахування коштів з поточно-
го рахунку підприємства - на банківські рахунки кожному Учаснику 
Товариства.

Період нарахування та сплати дивідендів - щомісячно, починаючи з 
жовтня 2018 року та закінчуючи груднем 2018 року, в тому числі, пропо-
рційно частці кожного з Учасників Товариства щомісячно - по 
850000,00 грн.

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

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

2. директор  Боднар О.І.
25.10.2018

товариСтво З обмеженоЮ вІдповІдальнІСтЮ «ШУвар»
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повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТ-

СЕРВІС»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий, 80.

Шановні акціонери!
30 листопада 2018 року о 13.00 годині за адресою: Україна, полтав-

ська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий, 80, приміщення актової 
зали, відбудуться загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС» (надалі ПРАТ «КРЕМЕН-
ЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС» або Товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 30 листопада 2018 року з 12.20 год. до 12.50 год. за адресою: 
Україна, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий, 80, примі-
щення актової зали.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
загальних зборів, тобто на 24.00 год. 26 листопада 2018 року. 

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь осо-
би, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право 
представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами 
законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на 
загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). 
Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 
представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) до-
кументів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі 
участі представника акціонера - також документів, що підтверджують по-
вноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

проект порядку денного загальних зборів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 

яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної 
комісії, обрання складу лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загаль-
них зборів Товариства.

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 
2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової 
ради.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
7. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення за-

гальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства. 
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в 

новій редакції.
9. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управ-

ління Товариства.

проекти рішень з переліку питань 
проекту порядку денного загальних зборів:

1. про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній устано-
ві, яка надає товариству додаткові послуги щодо виконання функцій 
лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку 
голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропо-
зицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, 
пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах 
акціонерів, повноваження лічильної комісії передати депозитарній установі 
– ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПА-
НІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з якою Товариством укладено договір.
1.2. Обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчен-
ня загальних зборів акціонерів лічильну комісію з числа працівників ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УК-
РНАФТОГАЗ".
2. прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) за-
гальних зборів товариства.
2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань поряд-
ку денного - до 3 хвилин.

- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадо-
вими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні 
збори не допускаються.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів 
Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товари-
ства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (най-
менування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та 
засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться 
виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст 
яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою 
радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Това-
риства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного 
голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, 
засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком 
печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів 
та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення 
результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загаль-
них зборів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він від-
різняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні під-
пис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого 
представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є ак-
ціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). 
акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або 
позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рі-
шення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу 
кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумуля-
тивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку 
денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого пи-
тання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами 
одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування 
голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропо-
зиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект 
рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер пови-
нен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питан-
ня порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів 
рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох про-
ектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами 
рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер та-
кож має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропо-
нованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішен-
ня (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні. 
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під 
час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо 
він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому 
містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або 
розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшіс-
тю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних збо-
рах.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону 
України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кіль-
кість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати 
трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймаєть-
ся простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для учас-
ті в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість роз-
гляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черго-
вості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох 
чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення За-
гальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх 
положень та чинного законодавства України.
3. розгляд звіту правління товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту правління.
3.1. Роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та та-
кою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням 
його установчих документів.
3.2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2017 рік затвердити.

приватне аКцІонерне товариСтво «КременЧУКнафтопродУКтСервІС»
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4. розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяль-
ності в 2017 році. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
наглядової ради.
4.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною 
та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і поло-
женням його установчих документів.
4.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товари-
ства за 2017 рік.
6. визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
товариства за підсумками роботи в 2017 році.
6.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство 
має збиток від фінансово-господарської діяльності. Затвердити збитки у 
розмірі 386 тис. грн. 
6.2. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік не затверджувати, у зв’язку 
з його відсутністю.
6.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності 
Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами госпо-
дарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачу-
вати.
7. про передбачення в Статуті товариства можливості вирішення за-
гальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товари-
ства.
7.1. Внести до нової редакції Статуту Товариства пункт наступного змісту: 
"Загальні збори товариства можуть вирішувати будь-які питання, у тому 
числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради".
8. внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення Статуту 
в новій редакції.
8.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та 
затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:
- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у дію-
чому законодавстві України;
- можливістю загальними зборами товариства вирішувати будь-які пи-
тання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядо-
вої ради
8.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Стату-
ту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 
30.11.2018 р.
8.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представ-
ника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установле-
ному законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в 
новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 
30.11.2018 р.
9. Затвердження положень, що регламентують діяльність органів 
управління товариства.
9.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність 
органів управління Товариства:
- Положення про Загальні збори;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Правління;
та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламен-
тують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата про-
ведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій 
рішенням загальних зборів від 30.11.2018 р.
9.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редак-
ції, затвердженій рішенням загальних зборів від 30.11.2018 р., вважати та-
кими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність 
органів управління Товариства.
9.3. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Поло-
жень, що регламентують діяльність органів управління Товариства в ре-
дакціях, затверджених рішенням загальних зборів _30.11.2018 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ст. 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: pratknps@utns.pl.ua 

Інформація про кількість акцій:
Станом на 09.10.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 

надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість акцій Товариства складає 12 033 604 (дванадцять мільйонів трид-
цять три тисячі шістсот чотири) штуки простих іменних акцій.

Станом на 09.10.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства складає 12 008 772 (дванадцять 
мільйонів вісім тисяч сімсот сімдесят дві) штуки простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 

дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 

питань порядку денного. Ознайомлення з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного відбувається від дати надіслан-
ня акціонерам даного повідомлення до 29 листопада 2018 року (включно) у 
робочі дні, з понеділка по четвер з 10.00 год. до 16.00 год., в п'ятницю з 
10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.15 год.) за адре-
сою: Україна, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий, 80, 
ПРАТ «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС». Контактна особа – головний 
бухгалтер пані Литвиненко Зінаїда Іванівна. Телефон для довідок: (0536) 
75-70-42, (0536) 75-70-05.

30 листопада 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайом-
лення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для учас-
ті у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «про акціонерні товариства», якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використову-
ватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робо-
чі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування 
з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, пе-
редбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості 
і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до по-
чатку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 
а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведен-
ня 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 товари-
ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонуєть-
ся на посаду члена наглядової ради - незалежного Правління.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізви-
ща (найменування) 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 про-
понується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким на-
лежать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, 
передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у 
разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих 
ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акці-
онерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного 
товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегі-
ального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме 
його повноваження.

порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 

може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та-
кож уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
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важена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи 
територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управ-
ління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представ-
ника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. По-
відомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, 
заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допо-
могою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про елек-
тронний документообіг.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних 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 загаль-
них зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 

на загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-

ставника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-

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

основні показники фінансово-господарської діяльності
прат «КременЧУКнафтопродУКтСервІС» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до «Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням 

НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)
найменування показника 2017 рік 2016 рік

Усього активів 33238 33071
Основні засоби (за залишковою вартістю) 596 608
Запаси 32 30
Сумарна дебіторська заборгованість 3691 3868
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -53894 -53508
Власний капітал 11844 12230
Зареєстрований (статутний) капітал 63176 63176
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 46 122
Поточні зобов'язання і забезпечення 21348 20719
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -386 -426
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12033604 12033604
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0,03208 -0,03540

прат «КременЧУКнафтопродУКтСервІС»

Шановний акціонер!
публічне акціонерне товариство «племЗавод «ваСилІвКа»  

(надалі - товариство) 
інформує про проведення відповідно до ч.5 ст. 47 Закону України 

«про акціонерні товариства» позачергових загальних зборів 
акціонерів (надалі - Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представни-
ків акціонерів) для участі в Зборах: 20 листопада 2018 року з 9 години 
00 годин до 9 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 20 листопада 2018 року 
о 10-00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 40020, Сум-
ська обл., м. Суми, вул. Юрія вєтрова 20/1, кім.1.

Місцезнаходження Товариства: 40020, Сумська обл., м. Суми, 
вул. Юрія Вєтрова 20/1.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за 
три робочих дні до дня проведення Зборів 14 листопада 2018 
року.
перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 

денним:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Това-

риства.
3. Про затвердження результатів роботи Ліквідаційної комісії Това-

риства.
4. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Товари-

ства.
5. Про затвердження ліквідаційного балансу Товариства.
адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з 

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку 
денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України 
«про акціонерні товариства» - http://pzvasylivka.emit.com.ua/
pzvasylivka/.

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: 

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: 40020, Сумська обл., м. Суми, вул. Юрія Вєтрова 20/1, 
кім.1, кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведен-
ня загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Ліквідаційної 
комісії Рунов Дмитро Геннадійович.

права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 
Закону України «про акціонерні товариства», а також строк, про-
тягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про прове-
дення Зборів до дати проведення Зборів);

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

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

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а 
також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше 
ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

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

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

порядок участі та голосування на загальних зборах за довіре-
ністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через 
уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати 
при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридич-

них та фізичних осіб).
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-

дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадо-
вими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчувати-
ся депозитарною установою у встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право учас-
ті та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи вида-
ється її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчи-
ми документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах ак-
ціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних 
зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, 
який видав довіреність, замість свого представника.

Телефони для довідок: 05445-3-82-43.
Шановні акціонери 

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депо-
зитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні 
на загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 14 листо-
пада 2018р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на об-
слуговування рахунку в цінних паперах.

ліквідаційна комісія

пУблІЧне аКцІонерне товариСтво  
«племЗавод «ваСилІвКа»

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №205, 26 жовтня 2018 р. 
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Повідомляємо Вас про проведення позачергових Загальних зборів 
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРА-
ЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – Банк, ПАТ «ПУМБ»), місцезнахо-
дження Банку: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Позачергові Загальні збори акціонерів Банку (далі – Збори) відбудуться 
27 листопада 2018 року за місцезнаходженням Банку: 04070, м. Київ, 
вул. андріївська, буд. 4 (зал засідань, 5-й поверх, кабінет № 507).

початок Зборів об 11:00 годині. 
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися 27 листопа-

да 2018 року з 10:35 до 10:55 за місцем проведення Зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах Банку, буде скла-

дено станом на 24 годину 21 листопада 2018 року.
перелік питань разом із проектом рішень (крім кумулятивного 

голосування) щодо кожного з питань,  
включених до проекту порядку денного:

1.про обрання Секретаря та лічильної комісії Зборів. про порядок 
підписання протоколу Зборів.

проект рішення:
1.1. Обрати Секретарем Зборів Насєкан Лесю Олександрівну, Дирек-

тора Юридичного департаменту Банку. 
1.2. Обрати Лічильну комісію у наступному складі: 
1) Голова Лічильної комісії – Рукавичка Валерія Юріївна, начальник Від-

ділу корпоративного управління Юридичного департаменту;
2) Член Лічильної комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, Головний 

юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департа-
менту.

1.3. Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні до моменту 
формування складу Тимчасової лічильної комісії (для наступних Загальних 
зборів акціонерів Банку).

1.4. Доручити підписати протокол цих Зборів Голові та Секретареві 
Зборів та посвідчити їх підписи нотаріально.

2. про внесення змін до Статуту пУблІЧноГо аКцІонерноГо то-
вариСтва «перШий УКраЇнСьКий мІжнародний банК» шляхом 
його викладення у новій редакції.

проект рішення:
2.1. З метою приведення положень Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» 
(далі також – Банк) у відповідність до вимог законодавства, а також ви-
конання прийнятих Річними Загальними зборами акціонерів Банку рішень 
про зміну типу організаційно-правової форми Банку з публічного на при-
ватне акціонерне товариство та зміну найменування Банку (протокол 
№79 від 26.04.2018 р.), внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» 
шляхом його викладення у новій редакції, що додається.

2.2.Встановити, що нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» набирає чин-
ності з дати його державної реєстрації у відповідності до діючого законо-
давства України.

2.3. Уповноважити Голову Правління Банку, Черненко С.П., підписати 
нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРА-
ЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», посвідчити його підпис нотаріально та 
забезпечити здійснення усіх необхідних дій для проведення державної реє-
страції Статуту у новій редакції.

3. про затвердження положення про Загальні збори акціонерів аК-
цІонерноГо товариСтва «перШий УКраЇнСьКий мІжнародний 
банК» у новій редакції.

проект рішення:
3.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у 
новій редакції, що додається.

3.2. Встановити, що нова редакція Положення про Загальні збори 
акціо нерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖ-
НАРОДНИЙ БАНК» вступає в силу з дати державної реєстрації нової ре-
дакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
МІЖНАРОДНИЙ БАНК» відповідно до чинного законодавства України.

4. про затвердження положення про наглядову раду аКцІонерно-
Го товариСтва «перШий УКраЇнСьКий мІжнародний банК» у 
новій редакції.

проект рішення:
4.1. Затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій ре-
дакції, що додається.

4.2. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
БАНК» вступає в силу з дати державної реєстрації нової редакції Стату-
ту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОД-

НИЙ БАНК» відповідно до чинного законодавства України.
5. про затвердження положення про правління аКцІонерноГо то-

вариСтва «перШий УКраЇнСьКий мІжнародний банК» у новій 
редакції.

проект рішення:
5.1. Затвердити Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції, 
що додається.

5.2. Встановити, що нова редакція Положення про Правління АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» 
вступає в силу з дати державної реєстрації нової редакції Статуту 
АКЦІО НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
БАНК» відповідно до чинного законодавства України.

6. про затвердження Кодексу корпоративного управління банку.
проект рішення:
6.1. Затвердити Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», що до-
дається, та ввести його в дію з дати державної реєстрації нової редакції 
Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖ-
НАРОДНИЙ БАНК» відповідно до чинного законодавства України. 

7. про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради 
банку.

проект рішення:
7.1. Прийняти до відома інформацію про припинення 27.08.2018 р. пов-

новажень членів Наглядової ради Банку – незалежних членів Курілка С.Є 
та Щербинської Я.В. згідно поданих ними заяв на підставі п.1) ч.1 ст.57 
Закону України «Про акціонерні товариства».

7.2. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Банку Попо-
ва  О.М., членів Наглядової ради Банку Дугадко Г.О., Поважної М.В., Ката-
нова Г.Б.

8. про встановлення кількісного складу наглядової ради банку.
проект рішення:
8.1. Встановити склад Наглядової ради Банку у кількості 9 осіб. 
9. про обрання членів наглядової ради банку.
(Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Банку вно-

сяться не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення Зборів)
10. про обрання Голови наглядової ради банку.
проект рішення:
10.1. Обрати Головою Наглядової ради Банку Попова Олега Миколайо-

вича.
10.2. Доручити Правлінню здійснити всі необхідні дії згідно з чинним 

законодавством України, пов’язані з обранням Наглядової ради Банку.
11. про затвердження умов цивільно-правових договорів з члена-

ми наглядової ради банку, встановлення розміру винагороди та об-
рання особи, уповноваженої на підписання відповідного договору з 
членами наглядової ради банку.

11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що уклада-
ються із членами Наглядової ради Банку, встановити розмір їхньої ви-
нагороди, у тому числі здійснення компенсаційних виплат, відповідно до 
додатку. 

11.2. Обрати Голову Правління Банку, Черненко С.П., особою, яка упов-
новажується на підписання цивільно-правових договорів з членами Нагля-
дової ради Банку відповідно до умов, затверджених в п. 11.1. цього рішен-
ня, та документів, необхідних для виконання цього рішення.

Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а та-
кож інформація, відповідно до частини четвертої статті 35 Закону України 
«Про акціонерні товариства»: https://pumb.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку ден-
ного Зборів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Зборів, акціонери Банку можуть ознайомитися від дати 
надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів за місцезнахо-
дженням Банку: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 у робочі дні тижня з 
9.30 до 17.00 години, обідня перерва з 13-00 до 14-00; а в день проведення 
Зборів – у місці їх проведення. Посадова особа: Голова Правління Чернен-
ко С.П. Відповідальний виконавець: Рукавичка В.Ю., тел. для довідок: 
(044)  231-71-99 (вн.8292).

Права акціонерів Банку:
Акціонери мають право звернутися до Банку за його адресою: 04070, 

м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, з письмовими запитаннями щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, 
до дати їх проведення. Банк зобов’язаний надати відповіді на такі письмові 
запитання акціонерів до дати проведення Зборів. Банк може надати одну 
загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу 

ШановнІ аКцІонери 

пУблІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва  
«перШий УКраЇнСьКий мІжнародний банК»!
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органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кож-
ного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж 
за сім днів до дати їх проведення. Пропозиції щодо включення нових питань 
до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Банку мають 
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду 
члена Наглядової ради Банку - незалежного члена. Пропозиція до проекту 
порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізви-
ща (найменування) 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 про-
понується цим акціонером до складу органів Банку.

Для участі у Зборах при собі необхідно мати:
□ акціонерам – паспорт, а також документи, які підтверджують повнова-

ження керівника юридичної особи - акціонера Банку.
□ представникам акціонерів – паспорт, та засвідчену згідно з чинним за-

конодавством України довіреність на право участі та голосування на Збо-
рах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представ-
ника, повідомивши про це Правління Банку. Повідомлення акціонером від-
повідного органу Банку про призначення, заміну або відкликання свого 
представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного 
зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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

Довіреність на право участі та голосування на Зборах Банку може міс-
тити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного 
Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно про-
голосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосу-
вати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо дові-
реність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер 
має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах 
декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час від-
кликати чи замінити свого представника на Зборах Банку. Надання дові-
реності на право участі та голосування на Зборах не виключає право учас-
ті на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника.

Станом на 24 жовтня 2018 року (дату складання переліку осіб, яким над-
силається повідомлення про проведення Зборів) загальна кількість акцій 
Банку складає 14 323 880 штук простих іменних акцій, загальна кількість 
голосуючих акцій Банку – 14 323 880 штук простих іменних акцій.

Голова правління 
пат «пУмб»          _____________________  Черненко С.п.

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 товари-
Ство "елеКтроГрад"

2. Код за ЄДРПОУ 30734728
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, 

пл. Спортивна,буд.1А,Бiзнес-
центр"Гулiвер",17поверх

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 394-91-19 (056) 499-15-26
5. Електронна поштова адреса urist@el-grad.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

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

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

II. текст повідомлення
Головою Правлiння АТ «ЕЛЕКТРОГРАД» (Наказ № 181-к вiд 24.10.2018 

року) прийнято рiшення про прийом на посаду Головного бухгалтера Чухан 
Любов Миколаївну (паспорт АЕ 618336, виданий Жовтненим РВ 
Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 13.06.1997 
року), згiдно поданої заяви. У зв’язку з вищевказаним припинено виконан-
ня обов’язків головного бухгалтера Рудометовою Наталiєю Володимирiвною 
(паспорт АК 652265, виданий Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ 
УМВС України в Днiпропетровськiй областi 19.11.2003 року), яка виконува-
ла обов’язки головного бухгалтера з 13 жовтня 2018 року по 23 жовтня 
2018року. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Головою Правлiння АТ «ЕЛЕКТРОГРАД» (Наказ № 181-к вiд 24.10.2018 
року) прийнято рiшення про прийом на посаду Головного бухгалтера Чухан 
Любов Миколаївну (паспорт АЕ 618336, виданий Жовтневим РВ 
Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 13.06.1997 
року), згiдно поданої заяви. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду за-
ступника головного бухгалтера, головного бухгалтера Приватного підпри-
ємства «Трансбуд КР». Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

За достовірність інформації, що міститься в заявці та поданих докумен-
тах, несемо відповідальність згідно чинного законодавства. Голова 
правлiння Захарченко Юрiй миколайович

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 "термIнал-м"

2. Код за ЄДРПОУ 31749934
3. Місцезнаходження 04074, м. Київ, вул. Резервна, буд. 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 501-91-82 501-91-82
5. Електронна поштова адреса office@siltek.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://smida.gov.ua/site/31749934/

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

II. текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення 

про виплату дивiдендiв: 24.10.2018 року. Дата прийняття уповноваженим 
органом акцiонерного товариства рiшення про встановлення дати складен-
ня перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 24.10.2018 
року. Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв у повному 
обсязi буде виплачуться безпосередньо акцiонерам грошовими коштами 

на рахунок акцiонера пропорцiйно частцi належних їм простих акцiй у 
загальнiй кiлькостi простих акцiй Товариства, у строк, що не перевищує 
шiсть мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами акцiонерiв Товариства 
рiшення про виплату дивiдендiв. Строк виплати дивiдендiв: початок 
09.11.2018 року - кiнець 28.12.2018 року. Найменування уповноваженого 
органу, який прийняв таке рiшення: Наглядова рада Товариства. Дата скла-
дення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 08 листопа-
да 2018 року. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до 
рiшення загальних зборiв (грн.): 46 500 000,00 грн. Спосiб виплати 
дивiдендiв (через депозитарну систему та/або безпосередньо акцiонерам): 
безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв (виплата всiєї 
суми дивiдендiв у повному обсязi або кiлькома частками пропорцiйно всiм 
особам, що мають право на отримання дивiдендiв). У випадку виплати 
дивiдендiв кiлькома частками пропорцiйно всiм особам, що мають право 
на отримання дивiдендiв, зазначаються дати таких виплат: виплата всiєї 
суми дивiдендiв у повному обсязi. Додаткової iнформацiї, яка необхiдна 
для повного i точного розкриття iнформацiї про дiю, виходячi з конкретних 
умов фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента, вiдсутня.

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 Немикiн Василь Олександрович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

26.10.2018
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Корчуватський комбінат будівельних матеріалів»

2. Код за ЄДРПОУ: 04012365
3. Місцезнаходження: 03083 м.Київ, вул.Червонопрапорна,34
4. Міжміський код, телефон та факс: +38(044)525-92-30,525-90-56, 

+38(044)525-92-30,525-90-56
5. Електронна поштова адреса: patkkbm@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://04012365.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про рішення вищого 
органу емітента про зменшення статутного капіталу

ІІ. текст повідомлення 

На загальних зборах акціонерів 24.10.2018р. прийняли рішення про 
зменшення статутного капіталу Товариства на обсяг сумарної номінальної 
вартості акцій, що анулюються. 

Сумарна номінальна вартість акцій, що анулюються становить 7 946 250 
(сім мільйонів дев'ятсот сорок шість тисяч двісті п'ятдесят) гривень 00  ко-
пійок, в кількості 317 850 (триста сімнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят) штук, 
номінальною вартістю 25 гривень 00 копійок (двадцять п'ять) гривень за 
одну акцію .

Затвердили новий розмір статутного капіталу Товариства в сумі 
4 653 750 (чотири мільйони шістсот п'ятдесят три тисячі сімсот п'ятдесят 
гривень 00 копійок) гривень 00 копійок, поділений на 186 150(сто вісімдесят 
шість тисяч сто п'ятдесят) штук простих іменних акцій, номінальною вартіс-
тю 25 гривень 00 копійок (двадцять п'ять)за одну акцію. 

Голосували:
«за» - 84293 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціоне-

рів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій.

пУблІЧне аКцІонерне товариСтво «КорЧУватСьКий КомбІнат бУдІвельниХ матерІалІв»
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«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосую-
чих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціоне-
рів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 , що стано-
вить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у за-
гальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 , що 
становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 
загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

2. Генеральний директор  Севастян Г.О.
25.10.2018
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

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

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

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

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

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

емітентом для розкриття інформації: www.absu.com.ua 
1.8. Вид особливої інформації Інформація про зміну акціонерів, яким 

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

II. текст повідомлення
Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних папе-

рів: 22.10.2018; Найменування юридичної особи власника (власників) ак-
цій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, мен-
шим або рівним пороговому значенню пакета акцій: ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИ-
ВАМИ «КОНТАДОР» (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВІОР», код ЄДРІСІ 23300467); Іден-
тифікаційний код юридичної особи - резидента власника акцій: 40177678-
23300467. Дія та яким чином вона відбувалась: пряме набуття; Розмір 
частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття 
права власності на такий пакет акцій: 9,9995%; Розмір частки власника ак-
цій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на 
такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 10,02825%; Відо-
мості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами 
юридичної особи, через яких здійснює розпорядження акціями: відсутні; 
Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто: невідомо. 

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

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

Генеральний директор  Сарахман О.І.
22.10.2018 р.

(дата)

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«трУСКавецьКУрорт»

2. Код за ЄДРПОУ: 30322940
3. Місцезнаходження: 82200 Львівська обл, м. Трускавець, бульвар 

Ю.Дрогобича, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (03247) 60-0-00, (03247) 60-0-02
5. Електронна поштова адреса: finzastdr@truskavetskurort.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://truskavetskurort.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про набуття контрольного паке-

та акцій
ІІ. текст повідомлення 

Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню 
набуття такого пакета акцій включно з днем набуття та дата набуття такого 
пакета: інформація не надається в зв'язку з тим, що інформація надійшла 
від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депози-
тарній системі України, а саме, від Публічного акціонерного товариства 
«Національний депозитарій України».

Найменування особи: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗА-

КРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІН-
ВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ХАНТЕР».

Ідентифікаційний код юридичної особи - 38901468.
Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить 

особі (особам) в загальній кількості акцій до набуття права власності на 
такий пакет акцій: 0%.

Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить 
особі (особам) в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права 
власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 0%.

Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить 
особі (особам) в загальній кількості акцій після набуття права власності на 
такий пакет акцій: 66,462751%.

Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить 
особі (особам) в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права 
власності на такий пакет акцій: 66,462751%

Прізвище, ім’я, по батькові/найменування юридичної особи, визначеної 
особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передба-
чених статтями 65-65-1 Закону України «Про акціонерні товариства»: Ста-
тутом ПрАТ «Трускавецькурорт» передбачено, що вимоги статті 65 Закону 
України «Про акціонерні товариства» не поширюються на ПрАТ «Труска-
вецькурот».

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   Драновський А.Л.  24.10.2018

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 
виробниЧо-
КомерцIйна фIрма 
«ХерСонвинпром»

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

31881330

3. Місцезнаходження 73035, м. Херсон, пров. Янтарний, 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+380961390296 (05667) 60475

5. Електронна поштова адреса orrz.jurist@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

hersonvinprom.pat.ua

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

II. текст повідомлення
На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 

19.10.2018р. (протокол № 19/10/2018) вiдбулися змiни складу посадових 
осiб Товариства, а саме: обрано членом наглядової ради - Юзькова Iгоря 

Петровича, строком до 19.10.2021р. або до переобрання. Фiзична особа 
згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями товариства не 
володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не 
має. Перебуває на посадi заступника голови правлiння ПрАТ «ОРРЗ».

На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 
19.10.2018р. (протокол № 19/10/2018) вiдбулися змiни складу посадових 
осiб Товариства, а саме: обрано членом наглядової ради - Стояновиач 
Володимира Iвановича, строком до 19.10.2021р. або до переобрання. 
Фiзична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями 
товариства не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не має.

На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 
19.10.2018р. (протокол № 19/10/2018) вiдбулися змiни складу посадових 
осiб Товариства, а саме: обрано членом наглядової ради - Школу Геннадiя 
Анатолiйовича, строком до 19.10.2021р. або до переобрання. Фiзична осо-
ба згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями товариства не 
володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не 
має.

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

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

22.10.2018
(дата)

приватне аКцІонерне товариСтво  
«абС-УКр»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: пУблІЧне аКцІонерне 

товариСтво «КорЧУватСьКий КомбІнат бУдІ-
вельниХ матерІалІв»

2. Код за ЄДРПОУ: 04012365
3. Місцезнаходження: 03083 м.Київ, вул.Червонопрапорна,34
4. Міжміський код, телефон та факс: +38(044)525-92-30,525-90-56, 

+38(044)525-92-30,525-90-56
5. Електронна поштова адреса: patkkbm@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://04012365.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про викуп власних акцій, крім акцій корпоративних інвестиційних 
фондів інтервального та відкритого типу

ІІ. текст повідомлення 
На загальних зборах акціонерів 24.10.2018р. прийняти рішення про ви-

куп товариством в акціонерів акцій за згодою власників цих акцій. 
Порядок реалізації цього права визначається у статуті товариства. Ціна 

викупу однієї акції за домовленістю Сторін, але не менше ринкової вартос-
ті та номінальної вартості. Дії Товариства щодо викуплених акцій - продаж 

акцій Товариства акціонерам за заявами. Ціна продажу:за домовленістю, 
але не менше ринкової вартості та номінальної вартості за 1 акцію. 

Голосували:
«за» - 84293 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціоне-

рів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосую-
чих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціоне-
рів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 , що 
становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для 
участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання 
акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 , 
що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для 
участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання 
акцій.

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

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

2. Генеральний директор  Севастян Г.О.
25.10.2018

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 
31226457
3. Місцезнаходження 
84500 м. Бахмут вул. Миру, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс 
0627446924 0627446924
5. Електронна поштова адреса 
litvinova@vistec.dn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

24.10.2018 р. припинено повноваження Голови Наглядової ради без 
прийняття рішення відповідним органом (згідно ч. 7 ст. 1 Розділу III Поло-

ження №2826 від 03.12.2013р.)
Припинення повноважень посадової особи відбулось на підставі п. 4 

абз. 2 ч. 1 ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» (у зв’язку зі 
смертю посадової особи).

Посадова особа Шматко Ігор Вікторович (не надано згоди на розповсю-
дження паспортних даних), яка займала посаду Голова Наглядової ради, 
припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 01.05.2016р. по 

24.10.2018г. - 2 роки 5 місяців.
На місце Голови Наглядової ради нікого не обрано замість особи, пов-

новаження якої припинено.
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 Дадашов О.С.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

приватне аКцІонерне товариСтво «маШинобУдІвний Завод «вІСтеК»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Трускавецькурорт»

2. Код за ЄДРПОУ: 30322940
3. Місцезнаходження: 82200 Львівська обл, м. Трускавець, бульвар 

Ю.Дрогобича, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (03247) 60-0-00, (03247) 60-0-02
5. Електронна поштова адреса: finzastdr@truskavetskurort.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://truskavetskurort.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну акціонерів, яким на-

лежать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рів-
ним пороговому значенню пакета акцій

ІІ. текст повідомлення 
Дата отримання інформації - 23.10.2018 р. Інформація отримана від 

Центрального депозитарію цінних паперів. 
Найменування юридичної особи власника акцій, якому належать голо-

суючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним порогово-

му значенню пакета акцій, - Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПОЛІІНВЕСТГРУПП».

Ідентифікаційний код юридичної особи - 32154991.
Дія (набуття або відчуження) - відчуження, яким чином (прямо або опо-

середковано) вона відбувалась - прямо.
Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і 

після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет го-
лосуючих акцій): до зміни - 99,6941%, після зміни - 33,2313%.

Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або най-
менування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, 
якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до лан-
цюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких 
особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - 
таких осіб немає.

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наяв-
ності) - 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   Драновський А.Л.  24.10.2018

приватне аКцІонерне товариСтво  
«трУСКавецьКУрорт»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Корчуватський комбінат будівельних матеріалів»
2. Код за ЄДРПОУ: 04012365
3. Місцезнаходження: 03083 м.Київ, вул.Червонопрапорна,34
4. Міжміський код, телефон та факс: +38(044)525-92-30,525-90-56, 

+38(044)525-92-30,525-90-56
5. Електронна поштова адреса: patkkbm@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://04012365.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. текст повідомлення 
На підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.10.2018р. при-

пинено повноваження:
- голови наглядової ради Товариства Сівецького Сергія Володимирови-

ча (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє 
у статутному капіталі – 1,3714%. 

На підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.10.2018р. та про-
токолу наглядової ради № 7 від 24.10.2018 обрано:

- Головою Наглядової ради Сівецького Сергія Володимировича (згоди 
на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє у статут-
ному капіталі – 1,3714%. Строк, на який призначено посадову особу – згід-
но чинного законодавства.

Інші посади, які обіймала призначена особа протягом своєї діяльності  – 
економіст, начальник відділу збуту, начальник ОМТС, виконавчий директор 
по маркетингу, голова наглядової ради. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.10.2018р. при-
пинено повноваження:

- заступника голови наглядової ради Товариства Тоцького Віктора Ан-
дрійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою 
володіє у статутному капіталі – 0,0585%

На підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.10.2018р. та про-
токолу наглядової ради № 7 від 24.10.2018 обрано:

- заступником голови Наглядової ради Тоцького Віктора Андрійовича 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє у 
статутному капіталі – 0,0585%. Строк, на який призначено посадову осо-
бу  – згідно чинного законодавства. Інші посади, які обіймала призначена 
особа протягом своєї діяльності - учень токаря, начальник відділу поста-
чання, заступник директора, начальник відділу збуту, начальник фінансово-
збутового центра, директор, заступник голови правління,заступник гене-
рального директора, заступник голови наглядової ради.Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.10.2018р. при-
пинено повноваження:

- члена наглядової ради Товариства Рудюк Тамари Михайлівни (згоди 
на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє у статут-
ному капіталі – 15,2777%. 

На підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.10.2018р. об-
рано:

- членом Наглядової ради Рудюк Тамару Михайлівну (згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надано). Частка, якою володіє у статутному капіта-
лі – 15,2777%. Строк, на який призначено посадову особу – згідно чинного 
законодавства. Інші посади, які обіймала призначена особа протягом своєї 
діяльності – підмінний вихователь, учень оператора, оператор, технік, 
бухгалтер-економіст, директор, заступник директора, голова наглядової 

ради, член наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.10.2018р. при-
пинено повноваження:

- члена наглядової ради Товариства Катіман Анатолій Іванович (згоди 
на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє у статут-
ному капіталі – 0,0125%. 

На підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.10.2018р. об-
рано:

- членом Наглядової ради Катіман Анатолія Івановича(згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надано). Частка, якою володіє у статутному капіта-
лі – 0,0125%. Строк, на який призначено посадову особу – згідно чинного 
законодавства. Інші посади, які обіймала призначена особа протягом своєї 
діяльності – водій, член наглядової ради. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.10.2018р. при-
пинено повноваження:

- члена наглядової ради Тоцької Наталії Миколаївни (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано). Частка, якою володіє у статутному капіта-
лі  – 0,00%. 

На підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.10.2018р. обра-
но:

- членом Наглядової ради Левандовського Ігоря Анатолійовича(згоди 
на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє у статут-
ному капіталі – 0,024%. Строк, на який призначено посадову особу – згідно 
чинного законодавства. Інші посади, які обіймала призначена особа про-
тягом своєї діяльності – енергетик, заступник начальника цеху, головний 
енергетик. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.10.2018р. при-
пинено повноваження:

- голови ревізійної комісії Іваницького Омеляна Павловича(згоди на роз-
криття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє у статутному 
капіталі – 0,00039%. 

На підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.10.2018р. об-
рано:

- головою ревізійної комісії Іваницького Омеляна Павловича(згоди на 
розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє у статутному 
капіталі – 0,00039%. Строк, на який призначено посадову особу – згідно 
чинного законодавства. Інші посади, які обіймала призначена особа про-
тягом своєї діяльності – юристконсульт, охоронник. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.10.2018р. при-
пинено повноваження:

- члена ревізійної комісії Катіман Надії Михайлівни (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано). Частка, якою володіє у статутному капіта-
лі  – 0,000198%. 

На підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.10.2018р. об-
рано:

- членом ревізійної комісії Шамрая Віктора Петровича(згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надано). Частка, якою володіє у статутному капіта-
лі – 0,0240%. Строк, на який призначено посадову особу – згідно чинного 
законодавства. Інші посади, які обіймала призначена особа протягом своєї 
діяльності –директор, генеральний директор, начальник промислово-
складського комплексу, . Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

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

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

2. Генеральний директор  Севастян Г.О.
25.10.2018

пУблІЧне аКцІонерне товариСтво  
«КорЧУватСьКий КомбІнат бУдІвельниХ матерІалІв»

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

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

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

«Корчуватський комбінат будівельних матеріалів»
2. Код за ЄДРПОУ: 04012365

3. Місцезнаходження: 03083 м.Київ, вул.Червонопрапорна,34
4. Міжміський код, телефон та факс: +38(044)525-92-30,525-90-56, 

+38(044)525-92-30,525-90-56
5. Електронна поштова адреса: patkkbm@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://04012365.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

пУблІЧне аКцІонерне товариСтво  
«КорЧУватСьКий КомбІнат бУдІвельниХ матерІалІв»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Корчуватський комбінат будівельних матеріалів»

2. Код за ЄДРПОУ: 04012365
3. Місцезнаходження: 03083 м.Київ, вул.Червонопрапорна,34
4. Міжміський код, телефон та факс: +38(044)525-92-30,525-90-56, 

+38(044)525-92-30,525-90-56
5. Електронна поштова адреса: patkkbm@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://04012365.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

ІІ. текст повідомлення 
Прийняте рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінте-

ресованістю: предметом правочинів із заінтересованістю, перевищує 50 
мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня поточного року. Особами, заінтересованими у вчи-
ненні акціонерним товариством правочинів, є посадові особи органів акціо-
нерного товариства.

Голосували:
«за» - 86 голосів, що становить 100 % від кількості голосів незаінтересо-

ваних акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів незаінтересо-
ваних акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів незаін-
тересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 
та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 , що 
становить 0 % від кількості голосів незаінтересованих акціонерів, які заре-

єструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 , 
що становить 0% від кількості голосів незаінтересованих акціонерів, які за-
реєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 
з цього питання простих іменних акцій.

Прийняте рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтер-
есованістю: предметом правочинів із заінтересованістю, перевищує 50 мі-
німальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 
станом на 1 січня поточного року. Особами, заінтересованими у вчиненні 
акціонерним товариством правочинів, є посадові особи органів акціонерно-
го товариства.

Голосували:
«за» - 86 голосів, що становить 100 % від кількості голосів незаінтересо-

ваних акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів незаінтересо-
ваних акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів незаін-
тересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 
та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 , що 
становить 0 % від кількості голосів незаінтересованих акціонерів, які заре-
єструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 , 
що становить 0% від кількості голосів незаінтересованих акціонерів, які за-
реєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 
з цього питання простих іменних акцій.

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

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

2. Генеральний директор  Севастян Г.О.
25.10.2018

пУблІЧне аКцІонерне товариСтво  
«КорЧУватСьКий КомбІнат бУдІвельниХ матерІалІв»

ІІ. текст повідомлення 
Загальними зборами акціонерів 24.10.2018р.прийняте рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значного правочину: ринкова вартість 
майна, що є предметом такого правочину, становить 10 і більше відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонер-
ного товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій- 88571 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах-84293 шт
«за» - 86 голосів, що становить 100 % від кількості голосів незаінтересо-

ваних акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів незаінтересо-
ваних акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів незаін-

тересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 
та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 , що 
становить 0 % від кількості голосів незаінтересованих акціонерів, які заре-
єструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 , 
що становить 0% від кількості голосів незаінтересованих акціонерів, які за-
реєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 
з цього питання простих іменних акцій.

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

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

2. Генеральний директор  Севастян Г.О.
25.10.2018

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство по 
газопостачанню та газифікації «Київоблгаз»

2. Код за ЄДРПОУ 20578072
3. Місцезнаходження 08150 Київська обл., м. Боярка, Шевченка, 178
4. Міжміський код, телефон та факс 04598-3-52-52 0-44-205-53-66
5. Електронна поштова адреса maiia.reva@kvgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації kv.104.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Наказом ПАТ «Київоблгаз» про припинення трудового договору (контр-

акту) від 08.10.2018 року № 2070 о/с, звільнено Анголенко Оксану Микола-
ївну з посади головного бухгалтера ПАТ «Київоблгаз» на підставі заяви про 
звільнення від 03.10.2018р.

Наказом ПАТ «Київоблгаз» від 10.10.2018р. № 03.1Но-184-1018 вико-
нання обов»язків головного бухгалтера покладено на Пророк Віту Василів-
ну з 22.10.2018 року. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
Голова правління дронов д.С.

пУблІЧне аКцІонерне товариСтво 
по ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифІКацІЇ «КиЇвоблГаЗ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ 

ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ»
місцезнаходження товариства:
Україна, 68603, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, буд. 300.

Шановні акціонери!
19 грудня 2018 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 68603, 

одеська область, м. Ізмаїл, вул. нахімова, буд. 300, в приміщенні акто-
вого залу, відбудуться загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ» (на-
далі ПАТ «ІЦКК» або Товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 19 грудня 2018 року з 10.40 год. до 10.55 год. за адресою: 
Украї на, 68603, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, буд. 300, в при-
міщенні актового залу.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
загальних зборів, тобто на 24.00 год. 13.12.2018 року. 

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь осо-
би, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право 
представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з 
вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують пра-
во представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимога-
ми законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосуван-
ня на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні 
нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру 
(його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представни-
ка) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у 
разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують 
повноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

проект порядку денного загальних зборів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 

яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної 
комісії, обрання складу лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) за-
гальних зборів Товариства.

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 
2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2017 році. 
7. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
8. Прийняття рішення щодо визначення видів напрямків (діяльності) 

Товариства та доповнення видів діяльності.
9. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в 

новій редакції.
10. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів 

управління Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 За-
кону України «Про акціонерні товариства»: http://ckk.com.ua/ru/ 

Інформація про кількість акцій:
Станом на 22.10.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 

надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість акцій Товариства складає 16 649 639 (шістнадцять мільйонів шіст-
сот сорок дев’ять тисяч шістсот тридцять дев’ять) штук простих іменних 
акцій.

Станом на 22.10.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства складає 16 399 763 (шістнадцять 
мільйонів триста дев'яносто дев’ять тисяч сімсот шістдесят три) штуки про-
стих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих ак-
цій.

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-

вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Ознайомлення з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного відбувається від дати наді-
слання акціонерам даного повідомлення до 18 грудня 2018 року (включно) 
з понеділка по четвер з 10.00 год. до 16.00 год. (виключаючи обідню пере-
рву з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Ізмаїл Одеської об-
ласті, вул. Нахімова, буд. 300, ПАТ «ІЦКК». Відповідальна за ознайомлення 
з матеріалами зборів особа – член Правління ПАТ «ІЦКК» Заболотна Ірина 
Геннадіївна. Телефон для довідок: +38 (04841) 7-05-87.

19 грудня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлен-
ня акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у 
загальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «про акціонерні товариства», якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використову-
ватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціо-
нерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у 
робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загаль-
них зборів - також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосуван-
ня з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися 
з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, 
передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кіль-
кості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитан-
ня акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до 
початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 
а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведен-
ня 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 товари-
ства 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 Правління.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням пріз-
вища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або кла-
су належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким 
належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з під-
став, передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропо-
нованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених 
статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори 
акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегі-
ального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме 
його повноваження.

порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товари-
ства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, 

пУблІЧне аКцІонерне товариСтво  
«ІЗмаЇльСьКий целЮлоЗно-Картонний КомбІнат»
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а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 

бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 

зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи 
територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управ-
ління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представ-
ника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. По-
відомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, 
заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допо-
могою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про елек-
тронний документообіг.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних 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 загаль-

них зборах на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 

на загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-

ставника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-

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

основні показники фінансово-господарської діяльності пат «ІцКК» 
(тис. грн.)

(інформація у відповідності до вимог Рішення № 2826 від 03.12.2013 р. 
НКЦПФР

«Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів»)

найменування показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 85 063 106 316
Основні засоби (за залишковою вартістю) 37 311 40 527
Запаси 5 125 7 234
Сумарна дебіторська заборгованість 35 422 51 855
Грошові кошти та їх еквіваленти 99 247
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -42 089 - 35 193
Власний капітал 22 671 22 671
Зареєстрований (статутний) капітал 4 162 4 162
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення 100 319 114 676
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) - 6 896 - 4 467
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16 649 639 16 649 639
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) - 0,00041418 - 0,0002683

пат «ІцКК»

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

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 21322127
3. Місцезнаходження: 49054, Днiпро, проспект Олександра Поля, буд.
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4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)387652 (0562)387660
5. Електронна поштова адреса: j.konoshenkova@radabank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Наглядовою Радою ПАТ "АБ "РАДАБАНК" на засiданнi, яке вiдбулося
22.10.2018 р. (Протокол засiдання № 144-2), було прийнято рiшення про
призначення на новий термiн повноважень Члена Правлiння ПАТ "АБ
"РАДАБАНК", змiни вiдбулись у зв'язку iз закiнченням термiну повнова-
жень.

Призначено з 22.10.2018 р.Заступника Голови Правлiння ПАТ "АБ "РА-
ДАБАНК" громадянина України Довгаля Романа Володимировича на но-
вий термiн повноважень Члена Правлiння згiдно Статуту ПАТ "АБ "РАДА-
БАНК". Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє - 0,00%.  Частка в ста-
тутному капiталi емiтента, якою володiє - 0,00%.  Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову осо-
бу призначено зi строком повноважень 3 роки.  Iншi посади, якi обiймав
протягом п'яти рокiв: Начальник департаменту продажiв банкiвських про-
дуктiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Начальник департаменту корпоративного
бiзнесу ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Заступник Голови Правлiння ПАТ "АБ "РА-
ДАБАНК" м. Днiпро, Україна. Згоду на розкриття паспортних даних не да-
вав.

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

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

Голова Правлiння Стоянов Сергiй Борисович 23.10.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДЕХІВС-
ЬКЕ АТП-14629" (код ЄДРПОУ 03114796) повідомляє, про технічну
помилку в Повідомленні про проведення загальних зборів, що було опублі-
коване в Бюлетені "Відомості НКЦПФР" №203 від 24.10.2018 р., а саме: в
абз. 2 п. 10.1 пит.10 проекту порядку денного слова та цифри "47,00 грн.
(сорок сім гривень)" слід читати як: "0,25 грн. (двадцять п'ять копійок)".

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"РАДЕХІВСЬКЕ АТП-14629"

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариСтво «фIрма «премона»
2. Код за ЄДРПОУ 04621166
3. Місцезнаходження 18030, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Добро-

вольського, 52
4. Міжміський код, телефон та факс 0472734988
5. Електронна поштова адреса em04621166 @ab.ck.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
em04621166.ab.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента шля-

хом ліквідації за рішенням вищого органу емітента
II. текст повідомлення

23.10.2018 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ( Протокол 
№ 1023/18 вiд 23.10.2018 р.) прийнято рiшення про припинення Приватного 
акцiонерного товариства «Фiрма «Премона» шляхом лiквiдацiї у зв’язку iз 
вiдсутнiстю перспективи подальшої дiяльностi. Результати голосування: 
«за» - 38 голосiв, що складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 
для участi у загальних зборах акцiонеiрiв , «проти» - 0 голосiв. Кредитори 
наявнi. За даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, вартiсть чистих 
активiв становить 635,5 тис. грн, сума зобов’язань становить 0,0 тис. грн, 
чистий прибуток становить 249,8 тис. грн., розмiр власного капiталу стано-
вить 635,5 тис. грн. Достатнiсть активiв емiтента для розрахунку за його 
зобов’язаннями, сума, яка може залишитися пiсля задоволення вимог 
кредиторiв i розподiлятиметься мiж акцiонерами буде встановлена 
лiквiдатором в процесi проведення процедури лiквiдацiї вiдповiдно до чинно-
го законодавства України. Сума, яка може бути розподiлена мiж акцiонерами 
буде встановлена лiквiдатором пiсля задоволення можливих вимог 
кредиторiв.

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

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

лiквiдатор  фiлiппов Степан Iванович
24.10.2018 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394; (044) 4983816; (044) 4983815
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«БМ БАНК»
2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

33881201

3. Місцезнаходження 01032, Київ, бул. Т. Шевчен-
ка, 37/122

4. Міжміський код, телефон та факс 044 494-42-67 494-42-67
5. Електронна поштова адреса Vіtalіy.Plyusch@vtb.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

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

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

II. текст повідомлення
У зв’язку із припиненням банківської діяльності АТ «БМ БАНК», на 

позачергових Загальних Зборах Акціонерів 24.10.2018 (протокол No4) 
прийнято рішення, після відкликання Національним банком України 
банківської ліцензії, зміни найменування та видів діяльності, з дати 
державної реєстрації Статуту в новій редакції юридичної особи-
правонаступника АТ «БМ БАНК», припинити повноваження Наглядо-
вої ради АТ «БМ БАНК» у повному складі, у зв’язку із відсутністю в 
Статуті у новій редакції такого органу управління, як Наглядова Рада.

Згідно рішення позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «БМ 
БАНК» від 24.10.2018 (протокол N4), з дати державної реєстрації Ста-
туту в новій редакції юридичної особи-правонаступника АТ «БМ 
БАНК», припиняються повноваження Голови Наглядової ради АТ «БМ 
БАНК»Айбабіної Вікторії Олександрівни.

Айбабіна Вікторія Олександрівна (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано), Голова Наглядової Ради АТ «БМ БАНК» не володіє 
акціями товариства та немає судимостей за корисливі та посадові зло-
чини.

Айбабіна В.О. перебувала на посаді Голови Наглядової ради 
АТ «БМ БАНК» 2 роки.

Замість особи, повноваження якої припиняються, нікого не призна-
чено.

Згідно рішення позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «БМ 
БАНК» від 24.10.2018 (протокол N4), з дати державної реєстрації Ста-
туту в новій редакції юридичної особи-правонаступника АТ «БМ 
БАНК», припиняються повноваження Члена Наглядової ради АТ «БМ 
БАНК» Шевцової Анни Володимирівни.

Шевцова Анна Володимирівна (згоди на розкриття паспортних да-
них не надано), Член Наглядової Ради АТ «БМ БАНК» не володіє 
акція ми товариства та немає судимостей за корисливі та посадові зло-
чини.

Шевцова А.В. перебувала на посаді Члена Наглядової ради АТ «БМ 
БАНК» 1 рік 7 місяців.

Замість особи, повноваження якої припиняються, нікого не призна-
чено.

Згідно рішення позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «БМ 
БАНК» від 24.10.2018 (протокол N4), з дати державної реєстрації Ста-
туту в новій редакції юридичної особи-правонаступника АТ «БМ 
БАНК», припиняються повноваження Члена Наглядової ради АТ «БМ 
БАНК» Вілько Ярослави Володимирівни.

Вілько Ярослава Володимирівна (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано), Член Наглядової Ради АТ «БМ БАНК» не володіє 
акціями товариства та немає судимостей за корисливі та посадові зло-
чини.

Вілько Я.В. перебувала на посаді Члена Наглядової ради АТ «БМ 
БАНК» 7 місяців.

Замість особи, повноваження якої припиняються, нікого не призна-
чено.

Згідно рішення позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «БМ 
БАНК» від 24.10.2018 (протокол N4), з дати державної реєстрації Ста-
туту в новій редакції юридичної особи-правонаступника АТ «БМ 
БАНК», припиняються повноваження незалежного Члена Наглядової 
ради АТ «БМ БАНК» Проскурко Марини Iванівни.

Проскурко Марина Iванівна (згоди на розкриття паспортних даних 

не надано), незалежний Член Наглядової Ради АТ «БМ БАНК» не во-
лодіє акціями товариства та немає судимостей за корисливі та поса-
дові злочини.

Проскурко М.I. перебувала на посаді незалежного Члена Наглядо-
вої ради АТ «БМ БАНК» 2 роки.

Замість особи, повноваження якої припиняються, нікого не призна-
чено.

Згідно рішення позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «БМ 
БАНК» від 24.10.2018 (протокол N4), з дати державної реєстрації Ста-
туту в новій редакції юридичної особи-правонаступника АТ «БМ 
БАНК», припиняються повноваження незалежного Члена Наглядової 
ради АТ «БМ БАНК» Підопригори Ольги Олександрівни.

Підопригора Ольга Олександрівна (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано), незалежний Член Наглядової Ради АТ «БМ БАНК» 
не володіє акціями товариства та немає судимостей за корисливі та 
посадові злочини.

Підопригора Ольга Олександрівна перебувала на посаді незалеж-
ного Члена Наглядової ради АТ «БМ БАНК» 2 роки.

Замість особи, повноваження якої припиняються, нікого не призна-
чено.

У зв’язку із припиненням банківської діяльності АТ «БМ БАНК», на 
позачергових Загальних Зборах Акціонерів 24.10.2018 (протокол No4) 
прийнято рішення, після відкликання Національним банком України 
банківської ліцензії, зміни найменування та видів діяльності, з дати 
державної реєстрації Статуту в новій редакції юридичної особи-
правонаступника АТ «БМ БАНК», припинити повноваження Ревізійної 
комісії АТ «БМ БАНК» у повному складі, у зв’язку із відсутністю в Ста-
туті у новій редакції такого органу контролю, як Ревізійна комісія.

Згідно рішення позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «БМ 
БАНК» від 24.10.2018 (протокол N4), з дати державної реєстрації Ста-
туту в новій редакції юридичної особи-правонаступника АТ «БМ 
БАНК», припиняються повноваження Голови Ревізійної комісії АТ «БМ 
БАНК»Михайловського Iллі Валентиновича.

Михайловський Iлля Валентинович (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано), Голова Ревізійної комісії АТ «БМ БАНК» не володіє 
акціями товариства та немає судимостей за корисливі та посадові зло-
чини.

Михайловський I.В. перебував на посаді Голови Ревізійної комісії 
АТ «БМ БАНК» 7 місяців.

Замість особи, повноваження якої припиняються, нікого не призна-
чено.

Згідно рішення позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «БМ 
БАНК» від 24.10.2018 (протокол N4), з дати державної реєстрації Ста-
туту в новій редакції юридичної особи-правонаступника АТ «БМ 
БАНК», припиняються повноваження Члена Ревізійної комісії АТ «БМ 
БАНК» Тимофєєвої Лариси Володимирівни.

Тимофєєва Лариса Володимирівна (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано), Член Ревізійної комісії АТ «БМ БАНК» не володіє 
акціями товариства та немає судимостей за корисливі та посадові зло-
чини.

Тимофєєва Л.В. перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії 
АТ «БМ БАНК» 7 місяців.

Замість особи, повноваження якої припиняються, нікого не призна-
чено.

Згідно рішення позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «БМ 
БАНК» від 24.10.2018 (протокол N4), з дати державної реєстрації Ста-
туту в новій редакції юридичної особи-правонаступника АТ «БМ 
БАНК», припиняються повноваження Члена Ревізійної комісії АТ «БМ 
БАНК» Трофименко Тетяни Миколаївни.

Трофименко Тетяна Миколаївна (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано), Член Ревізійної комісії АТ «БМ БАНК» не володіє 
акціями товариства та немає судимостей за корисливі та посадові зло-
чини.

Трофименко Т.М. перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії 
АТ «БМ БАНК» 2 роки.

Замість особи, повноваження якої припиняються, нікого не призна-
чено.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. директор виконавчий доманова о.в. 
25.10.2018

аКцIонерне товариСтво
«бм банК»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАТАЛ»

2. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

20035225

3. Місцезнаходження 01032, м. Київ, вул .Жилянська, буд. 114
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 359 08 87 044 359 08 87

5. Електронна поштова 
адреса

natal@emitent.net.ua

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

https://natal.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

II. текст повідомлення
Згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Емiтента, ста-

ном на облiкову дату 18.10.2018 року, який був отриманий 23.10.2018 року, 
вiдбулась змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета 
яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй 

Емiтента, а саме згiдно даних реєстру пакет власника акцiй - Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕКОГРIНIНВЕСТ», iдентифiкацiйний код за 
ЄДРПОУ: 40875610, мiсцезнаходження якого: 04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ СТА-
РОКИЇВСЬКА, будинок 10, зменшився з 591 306 штук (100 %) до 0 штук 
(0%) голосуючих акцiй Товариства станом на дату облiку - 18.10.2018 року.

Згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Емiтента, ста-
ном на облiкову дату 18.10.2018 року, який був отриманий 23.10.2018 року, 
вiдбулась змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета 
яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй 
Емiтента, а семе згiдно даних реєстру пакет власника акцiй - Товариства з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «Агрохолдинг Полiсся», iдентифiкацiйний 
код за ЄДРПОУ: 417792370, мiсцезнаходження якого: 04116, м.Київ, 
вул. Московська, будинок 15, офiс 22 збiльшився з 0 штук (0 %) до  
591 306 штук (100%) голосуючих акцiй Товариства станом на дату облiку - 
18.10.2018 року.

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

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

леонiдович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

24.10.2018
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «натал»

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариСтво «фIрма «премона»; 2. Ідентифікаційний 
код юридичної особи 04621166; 3. Місцезнаходження 18030, Черкась-
ка обл., м. Черкаси, вул. Добровольського, 52; 4. Міжміський код, телефон 
та факс 0472734988; 5. Електронна поштова адреса em04621166 @ab.ck.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації em04621166.ab.ck.ua; 7. Вид особливої 
інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 23.10.2018 р. при-

пинено повноваження: Голови наглядової ради товариства Бойка Анатолiя 
Вiкторовича в звязку з прийнятим рiшенням про припинення товариства 
шляхом лiквiдацiї у добровiльному порядку та обранням Лiквiдатора. 
Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,2 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi 
десять рокiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспорт-
них даних. Члена наглядової ради товариства Лакомкiної Наталiї Леонiдiвни 
в звязку з прийнятим рiшенням про припинення товариства шляхом 
лiквiдацiї у добровiльному порядку та обранням Лiквiдатора. Володiє част-
кою у статутному капiталi емiтента – 0,2 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi десять рокiв. 
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. 

Ревiзора товариства Богданкiної Валентини Iллiвни в звязку з прийнятим 
рiшенням про припинення товариства шляхом лiквiдацiї у добровiльному 
порядку та обранням Лiквiдатора. Володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента – 0,0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Перебувала на посадi три роки. Посадова особа не надала згоди на 
оприлюднення паспортних даних. Директора товариства Фiлiппова Степана 
Iвановича в звязку з прийнятим рiшенням про припинення товариства шля-
хом лiквiдацiї у добровiльному порядку та обранням Лiквiдатора. Володiє 
часткою у статутному капiталi емiтента – 0,1 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi десять рокiв. 
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 23.10.2018 р. об-
рано Лiквiдатором товариства Фiлiппова Степана Iвановича в звязку з 
прий нятим рiшенням про припинення товариства шляхом лiквiдацiї у 
добровiльному порядку. Посадова особа обрана на невизначений термiн - 
до моменту припинення повноважень лiквiдатора ПрАТ «Фiрма «Премо-
на». Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,1 %. Протягом 
останнiх пяти рокiв обiймав посаду - директор ПрАТ «Фiрма «Премона». 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова 
особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних

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

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

лiквiдатор  фiлiппов Степан Iванович
24.10.2018 р.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «натал»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20035225
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 114
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 359 08 87 044 359 08 87
5. Електронна поштова адреса: natal@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://natal.com.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; зна-
чного контрольного пакета акцій; домінуючого контрольного пакета акцій

II. текст повідомлення
23.10.2018р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАТАЛ» отри-

мало реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 18.10.2018 р. 
Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню 

набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття, та дата набуття такого 
пакета (крiм випадку, коли iнформацiя надiйшла вiд особи, яка здiйснює 
облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України) – 
iнформацiя вiдсутня.

Вiдповiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв була змiнена осо-
ба, яка володiє домiнуючим контрольним пакетом у розмiрi 95 i бiльше 
вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства.

Найменування юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АГРОХОЛДИНГ ПОЛIССЯ».

Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 41779237.
Розмiр частки, яка прямо або опосередковано належить особi в 

загальнiй кiлькостi акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй: 
0%.

Розмiр частки, яка прямо або опосередковано належить особi в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi на такий 
пакет акцiй: 0%. 

Розмiр частки, яка прямо належить особi в загальнiй кiлькостi акцiй 
пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй: 100%.

Розмiр частки, яка прямо належить особi в загальнiй кiлькостi голосую-
чих акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй : 100%.

Найменування юридичної особи, визначеної особами, що дiють спiльно, 
вiдповiдальною за реалiзацiю норм, передбачених статтями 65-65-1 Зако-
ну України «Про акцiонернi товариства»: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АГРОХОЛДИНГ ПОЛIССЯ».

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 Скуратовський андрiй 

леонiдович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

24.10.2018
(дата)
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: 
пУблIЧне аКцIонерне товариСтво «УКраЇн-

СьКий банК реКонСтрУКцIЇ та роЗвитКУ»
2. Код за ЄДРПОУ: 26520688
3. Місцезнаходження: 04080, м.Київ, Олексiя Терьохiна,4
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 454-27-00 (044) 454-27-22
5. Електронна поштова адреса: ubrr@ubrr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.ubrr.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

1.Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» повноваження 
загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним акцiонером Банку 
одноосiбно. Рiшенням єдиного Акцiонера Публiчного акцiонерного товари-
ства «Український банк реконструкцiї та розвитку» (надалi - Банк) № 11/2018 
вiд 24 жовтня 2018 р., прийнято рiшення про вчинення значних правочинiв 
щодо державних цiнних паперiв, а саме: придбати з оплатою з 24 по 31  жов-
тня 2018 року облігації внутрішньої державної позики – середньострокові 
відсоткові бездокументарні іменні, ISIN--UA4000197081. Ринкова вартiсть 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочинiв, складе загальну суму 
операцій не більше ніж 25 000 000.00 грн, з ринковою відсотковою ставкою 
не нижче 18,75%, з датою погашення – 06.03.2019 року, номінальною вар-
тістю 1 000,00 грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 становить 210781287,00 грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi послуг або сума коштiв, що є предметом 
правочинiв, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках) складає 11,86 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 
488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення: 488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти»: 0. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного не передбаченi 
законодавством, якщо вони визнанi Статутом Банку, - вiдсутнi.

2.Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» повноваження 
загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним акцiонером Банку 
одноосiбно. Рiшенням єдиного Акцiонера Публiчного акцiонерного товари-
ства «Український банк реконструкцiї та розвитку» (надалi - Банк) № 11/2018 
вiд 24 жовтня 2018 р., прийнято рiшення про вчинення значних правочинiв 
щодо державних цiнних паперiв, а саме: придбати з оплатою з 24 по 31  жов-
тня 2018 року облігації внутрішньої державної позики – довгострокові відсо-
ткові бездокументарні іменні, ISIN--UA4000142137. Ринкова вартiсть послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочинiв, складе загальну суму операцій 
не більше ніж 25 000 000.00 грн, з ринковою відсотковою ставкою не нижче 
19,00%, з датою погашення – 22.05.2019 року, номінальною вартістю 1 
000,00 грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi станом на 31.12.2017 становить 210781287,00 грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi послуг або сума коштiв, що є предметом правочинiв, до 
вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) складає 11,86 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 488 000; 

кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення:  488  000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти»: 
0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного не передбаченi 
законодавством, якщо вони визнанi Статутом Банку, - вiдсутнi.

3.Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» повноважен-
ня загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним акцiонером 
Банку одноосiбно. Рiшенням єдиного Акцiонера Публiчного акцiонерного 
товариства «Український банк реконструкцiї та розвитку» (надалi - Банк) 
№ 11/2018 вiд 24 жовтня 2018 р., прийнято рiшення про вчинення значних 
правочинiв щодо державних цiнних паперiв, а саме: придбати з оплатою з 
24 по 31 жовтня 2018 року облігації внутрішньої державної позики – серед-
ньострокові відсоткові бездокументарні іменні, ISIN--UA4000194138. Рин-
кова вартiсть послуг чи сума коштiв, що є предметом правочинiв, складе 
загальну суму операцій не більше ніж 25 000 000.00 грн, з ринковою відсот-
ковою ставкою не нижче 19,00%, з датою погашення – 15.05.2019 року, но-
мінальною вартістю 1 000,00 грн. Вартiсть активiв Банку за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 становить 
210781287,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг або сума 
коштiв, що є предметом правочинiв, до вартостi активiв Банку за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 11,86 %. Загаль-
на кiлькiсть голосуючих акцiй: 488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «за» прийняття рiшення: 488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «проти»: 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочи-
ну до значного не передбаченi законодавством, якщо вони визнанi Стату-
том Банку, - вiдсутнi.

4.Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» повноваження 
загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним акцiонером Банку 
одноосiбно. Рiшенням єдиного Акцiонера Публiчного акцiонерного товари-
ства «Український банк реконструкцiї та розвитку» (надалi - Банк) № 11/2018 
вiд 24 жовтня 2018 р., прийнято рiшення про вчинення значних правочинiв 
щодо державних цiнних паперiв, а саме: придбати з оплатою з 24 по 31  жов-
тня 2018 року облігації внутрішньої державної позики – середньострокові 
відсоткові бездокументарні іменні, ISIN--UA4000178891. Ринкова вартiсть 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочинiв, складе загальну суму 
операцій не більше ніж 25 000 000.00 грн, з ринковою відсотковою ставкою 
не нижче 18,75%, з датою погашення – 09.01.2019 року, номінальною вар-
тістю 1 000,00 грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 становить 210781287,00 грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi послуг або сума коштiв, що є предметом 
правочинiв, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках) складає 11,86 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 
488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення: 488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти»: 0. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного не передбаченi 
законодавством, якщо вони визнанi Статутом Банку, - вiдсутнi.

III. підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади локтiонов олег Юрiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.10.2018
(дата)

повідомлення 
 про виникнення особливої інформації \ емітента

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

страхова компанiя «Галицька»
2. Код за ЄДРПОУ: 22186790
3. Місцезнаходження: 76018, м. Iвано-Франкiвськ, Василiянок, 22
4. Міжміський код, телефон та факс: 0342 750247 0342 551909
5. Електронна поштова адреса: mysliuk@halytska.if.ua
6. Адреса сторінки в мережі: Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.halytska.if.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення 

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 19 жовтня 2018 року 
припинено повноваження членів Наглядової ради:

Лютого Ярослава Васильовича. Володіє пакетом акцій емітента в роз-
мірі 98,2282%.

Лютого Романа Васильовича. Володіє пакетом акцій емітента в розмірі 
0,0029%.

Лютої Iрини Ярославiвни. Акціями емітента не володіє.
Посадові особи перебували на посадi члена Наглядової ради один рiк i 

шiсть мiсяцiв. Непогашеної судимостi за кориснi злочини посадові особи не 

мають. Згоди на оприлюднення паспортних даних особи не надали.
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 19 жовтня 2018 року 

обрано членами Наглядової ради строком на три роки:
Дiденка Дмитра Григоровича як акцiонера. Рiшенням Наглядової ради 

19.10.2018 року обраний Головою Наглядової ради. Останнi п'ять рокiв 
обiймав наступнi - посади- Вiце президент з розвитку регiональної мережi 
ПрАТ СК «Галицька», директор управлiння ПрАТ СК «Здорово», директор 
агенцiї ПрАТ СТ «Iллiчiвське». Володіє пакетом акцій емітента в розмірі 
0,0547%.

Тараненко Iрина Олександрiвна як незалежний директор. Останнi п'ять 
рокiв обiймала наступнi посади- начальник вiддiлу, начальник сектору 
ПрАТ СК «ВУСО». Акціями емітента не володіє.

Кiналь Володимир Iгорович як незалежним директор. Останнi п'ять 
рокiв обiймав наступнi посади- Голова правлiння ПрАТ СК «Український 
капiтал», Голова правлiння ПрАТ СК «Альянс-Гарант». Акціями емітента не 
володіє.

Непогашеної судимостi за кориснi злочини посадові особи не мають. 
Згоди на оприлюднення паспортних даних особи не надали.

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

Голова правлiння  торб'як михайло петрович

приватне аКцIонерне товариСтво 
СтраХова КомпанIя «ГалицьКа»
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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 «натал»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20035225
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул .Жилянська, буд. 114
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 359 08 87 044 359 08 87
5. Електронна поштова адреса: natal@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://natal.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Рiшенням єдиного акцiонера № 2 ПрАТ «Натал» вiд 22.10.2018 р. 
звiльнено Генерального директора Товариства Стамбовського Олександра 
Юрiйовича в звязку з закiнченням повноважень. Часткою в статутному 

капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних.Посаду обiймав з 20.10.2015 р

Рашенням єдиного акцiонера ПрАТ «Натал» № 2 вiд 22.10.2018 р. при-
значено Генеральним директором Товариства Скуратовського Андрiя 
Леонiдовича з 23.10.2018 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має . До призначення 
Генеральним директором особа обiймала посаду Директора ТОВ «КУА 
«Олiмп Ессет Iнвестмент».

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 Скуратовський андрiй 

леонiдович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

23.10.2018
(дата)

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Акцiонерне товариство «Херсонська теплоелектроцентраль»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 
00131771
3. Місцезнаходження 
73036 м. Херсон Бериславське шосе, 1
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0552)35-24-56 (0552) 35-24-42
5. Електронна поштова адреса 
data@tec.kherson.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
д/н
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 
АТ «Херсонська ТЕЦ» , яка прийняла рішення про зміну складу посадових 
осіб 09.08.2018 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Про-
токолу №8/2018 засідання Наглядової ради АТ «Херсонська ТЕЦ» та за-
пису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 19.10.2018 року.

Посадова особа Педченко Богдан Антонович (паспорт: серія НЕ номер 
747565 виданий 21.04.2015 р. Соснівський РВ УМВС України в Черкаській 
області), яка займала посаду Генеральний директор, припинила повнова-
ження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,002572%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 765грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посаді генерального директора АТ «Херсонська 

ТЕЦ» з 17.01.2017 року.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою АТ «Херсонська 

ТЕЦ», яка прийняла рішення про зміну складу посадових осіб 
09.08.2018  р

Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №8/2018 за-
сідання Наглядової ради АТ «Херсонська ТЕЦ» та запису до Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань від 19.10.2018 року

Судак Вiктор Iванович (паспорт: серія АК номер 760879 виданий 
25.01.2000 р. Дніпровський РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у 
Дніпропетровській області) обрано на посаду Тимчасово виконуючий 
обов'язки генерального директора.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: згідно контракту «754 від 09.08.18року з 

моменту підписання до прийняття рішення Наглядовою радою АТ «Херсон-
ська ТЕЦ» про припинення повноважень.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 
03.03.2014року - Начальник виробничо-технічного відділу ПАТ «Дніпро-
дзержинська ТЕЦ»; з 15.10.2014 року - начальник зміни електричного цеху 
ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ»; з 27.09.2017; з 04.10.2017 року головний 
інженер ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
III. підпис 

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

2.
тимчасово 
виконуючий 
обов'язки 
генерального 
директора

Судак Вiктор Iванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

22.10.2018
(дата) 

аКцIонерне товариСтво  
«ХерСонСьКа теплоелеКтроцентраль»

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

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 21322127
3. Місцезнаходження: 49054, Днiпро, проспект Олександра Поля, буд.
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4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)387652 (0562)387660
5. Електронна поштова адреса: j.konoshenkova@radabank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Наглядовою Радою ПАТ "АБ "РАДАБАНК" на засiданнi, яке вiдбулося
22.10.2018 р. (Протокол засiдання № 144-2), було прийнято рiшення про
призначення на новий термiн повноважень Члена Правлiння ПАТ "АБ
"РАДАБАНК", змiни вiдбулись у зв'язку iз закiнченням термiну повнова-
жень.

Призначено з 22.10.2018 р.Заступника Голови Правлiння ПАТ "АБ "РА-
ДАБАНК" громадянина України Довгаля Романа Володимировича на но-
вий термiн повноважень Члена Правлiння згiдно Статуту ПАТ "АБ "РАДА-
БАНК". Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє - 0,00%.  Частка в ста-
тутному капiталi емiтента, якою володiє - 0,00%.  Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову осо-
бу призначено зi строком повноважень 3 роки.  Iншi посади, якi обiймав
протягом п'яти рокiв: Начальник департаменту продажiв банкiвських про-
дуктiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Начальник департаменту корпоративного
бiзнесу ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Заступник Голови Правлiння ПАТ "АБ "РА-
ДАБАНК" м. Днiпро, Україна. Згоду на розкриття паспортних даних не да-
вав.

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

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

Голова Правлiння Стоянов Сергiй Борисович 23.10.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДЕХІВС-
ЬКЕ АТП-14629" (код ЄДРПОУ 03114796) повідомляє, про технічну
помилку в Повідомленні про проведення загальних зборів, що було опублі-
коване в Бюлетені "Відомості НКЦПФР" №203 від 24.10.2018 р., а саме: в
абз. 2 п. 10.1 пит.10 проекту порядку денного слова та цифри "47,00 грн.
(сорок сім гривень)" слід читати як: "0,25 грн. (двадцять п'ять копійок)".

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"РАДЕХІВСЬКЕ АТП-14629"

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

НОВИНИ

индекс пфтС в среду возобновил рост
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду повысился на 

0,21% - до 561,35 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 545,9 млн грн, в 

том числе акциями – 1,25 млн грн.

В «индексной корзине» изменились в стоимости бума-
ги Райффайзен Банка Аваль (+1,64%) и «Центрэнерго» 
(+0,97%).

Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился 
на 0,04% - до 1724,62 пункта.
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НОВИНИ

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
среду повысился на 0,12% - до 439,2 пункта при объеме 
торгов 7,44 млн злотых (55,8 млн грн).

Среди индексных бумаг подорожали акции «Астарты» 
(+0,67%) и «Кернела» (+0,61%).

Снизились в цене акции агрохолдинга ИМК (-2,34%) и 
«Агротона» (-0,92%).

банки Украины сократили портфель овГЗ 
на 6,67 млрд грн

Портфель облигаций внутреннего государственного 
займа (ОВГЗ) украинских банков 25 октября уменьшился 
на 6,67 млрд грн (на 1,8%) – до 363,107 млрд грн.

Согласно размещенной на веб-сайте Национального 
банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель 
ОВГЗ уменьшился на 7,914 млрд грн - до 
743,262 млрд грн.

Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался 
без изменений, юрлиц – сократился на 1,194 млрд грн, 
физлиц - на 51 млн грн, нерезидентов - изменился не-
значительно.

Официальный курс на 25 октября – 28,213097 грн/$1.

Кабмин установил перечень документов 
для предварительного контроля на 

таможне в рамках закона о «едином окне»
Кабинет министров в рамках норм закона о «едином 

окне» определил перечень документов и ведомостей, 

которые подлежат проверке в ходе предварительного 
документального контроля на таможне, сообщило Мини-
стерство финансов.

Как отмечается в релизе министерства, правитель-
ственное постановление также устанавливает перечень 
товаров, которые подлежат официальному контролю 
при ввозе на таможенную территорию Украины, в том 
числе, для транзита,

Помимо этого, для приведения нормативной базы в 
соответствие с положениями данного закона Кабмин 
признал утратившими силу 27 других правительствен-
ных постановлений.

Как сообщалось, 6 сентября 2018 года Верховная 
Рада приняла закон «О внесении изменений в Таможен-
ный кодекс и некоторые другие законы Украины относи-
тельно внедрения механизма «единого окна» и оптими-
зации осуществления контрольных процедур при 
перемещении товаров через таможенную границу Украи-
ны», а президент подписал его 1 октября.

Закон предусматривает оптимизацию и упрощение 
процедур государственного контроля на таможне, сокра-
щает количество контролирующих органов в пунктах 
пропуска через госграницу и разрешительных докумен-
тов, необходимых при таможенном оформлении товаров 
и пропуска их через границу Украины.

При подготовке раздела «Новини» 
использованы материалы  

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АБС-УКР 13
2. ПРАТ АВІАС ПЛЮС 2
3. ПРАТ АГРО-СПЕКТР 12
4. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» 18
5. ПРАТ БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 11
6. АТ БМ БАНК 19
7. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ХЕРСОНВИНПРОМ» 13
8. ПРАТ ГАЛИЦЬКА 21
9. ПРАТ ЕЛЕКТРОГРАД 9
10. ПАТ ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ 17
11. ПАТ КИЇВОБЛГАЗ 16
12. ПАТ КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 11
13. ПАТ КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 14
14. ПАТ КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 15
15. ПАТ КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 15
16. ПАТ КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 16
17. ПРАТ КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС 5
18. ПРАТ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК» 14
19. ПРАТ НАТАЛ 20
20. ПРАТ НАТАЛ 20
21. ПРАТ НАТАЛ 22
22. ПАТ ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК 8
23. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «ВАСИЛІВКА» 7
24. ПАТ ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ 12
25. ПРАТ РАДЕХІВСЬКЕ АТП-14629 22
26. ПРАТ ТЕРМІНАЛ-М 9
27. ПРАТ ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ 13
28. ПРАТ ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ 14
29. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ 21
30. ПРАТ ФАРЛЕП-ІНВЕСТ 10
31. ПРАТ ФІРМА ПРЕМОНА 18
32. ПРАТ ФІРМА ПРЕМОНА 20
33. АТ ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 22
34. ТОВ ШУВАР 4
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18205
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
25.10.2018 р. 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


