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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне 

акцiонерне товариство «Козельщинський райагропостач»2. Код за 
ЄДРПОУ 00906516 3. Місцезнаходження 39132, Полтавська обл. Козельщин-
ський р-н с.Лутовинiвка , Котляревського,б.17 4. Міжміський код, телефон та 
факс (05342)95428 (05342)95428 5. Електронна поштова адреса 00906516@
at24.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації agropostach.at24.com.ua 7. Вид осо-
бливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення:
Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства (протокол №15/05 вiд 

15.05.2018р.) у зв’язку iз звiльненням за власним бажанням припиненi по-
вноваження:

Директор – Тристан Сергiй Андрiйович, згоди посадової особи на роз-
криття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, не володiє част-

кою в статутному капiталi товариства. Особа перебувала на посадi з 
27.03.2017р. по 17.05. 2018р. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства (протокол № 15/05 вiд 
15.05.2018р.) у зв’язку з обранням директора Товариства обрано: 

Директор – Кофтєлєв Тимофiй Анатолiйович, згоди посадової особи на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, не володiє 
часткою в статутному капiталi товариства. Попередньо займав посади: ди-
ректор ТОВ «Баумастер Україна»; бригадир ВП «Полтавська колiйна ма-
шинна станцiя №132». Особа обрана на посаду з 18.05.2018 року термiном 
на 1 рiк. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Директор Кофтєлєв Тимофiй Анатолiйович
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ІнформАцІйнІ ПовІДомлення ТА 
новини нКцПфр

нКцПфр повідомляє про дематеріалізацію
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи 

НКЦПФР, на підставі рішення НКЦПФР від 10.11.2015 
року № 1843, пункту 5 Розділу І Порядку заміни свідо-
цтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емі-
сійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування 
емітента та/або забезпеченням існування іменних цін-
них паперів у бездокументарній формі, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23 квітня 2013 року № 736 (із змінами 
та доповненнями), відповідно до наданих документів 
видано свідоцтво про реєстрацію випуску простих 
іменних акцій ЗАТ «уКрАЇнсьКА енергосервІснА 

КомПАнІя» 01004, м. Київ, вул. Рогнідинська, 4, код 
за ЄДРПОУ: 31663187, у зв’язку з забезпеченням іс-
нування іменних цінних паперів у бездокументарній 
формі – розпорядження № 20-цД-Зс від 15 червня 
2018 року.

18.06.2018 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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ПроТоКол №15/06-18
позачергових загальних зборів

ПублІчного АКцІонерного ТовАрисТвА
«ТомАК»

м. Київ  15 червня 2018 р. 

Позачергові загальні збори ПАТ «ТОМАК» почалися 15 червня 2018 року 
о 11 годині 00 хвилин у приміщенні офісного центру «Південна Брама», 
4-поверх, що розташований за адресою: 02098, м.Київ, вул. Дніпровська на-
бережна, 26 Ж, кімната для переговорів.

З процедури відкриття зборів та питань порядку денного виступив Го-
лова Наглядової ради Васечко Сергій Петрович. Він доповів, що позачер-
гові загальні збори акціонерного товариства скликані Наглядовою радою  
ПАТ «ТОМАК» о 11 годині 00 хвилин 15 червня 2018 року у приміщенні 
офісного центру «Південна Брама», 4-поверх, що розташований за адре-
сою: 02098, м.Київ, вул. Дніпровська набережна, 26 Ж, кімната для пере-
говорів.

При реєстрації акціонерам та представникам акціонерів були вручені 
бюлетені по кожному питанню порядку денного із зазначенням в них кіль-
кості голосів і проектів рішень.

Порядок голосування - голосування на зборах здійснюється бюлетеня-
ми за принципом: одна проста акція – один голос. Інформація про процеду-
ру голосування бюлетенями доведена до учасників Загальних зборів до 
початку голосування.

Для інформації, щодо результатів реєстрації акціонерів було надано 
слово Голові реєстраційної комісії – Лапчук О.В. Реєстраційна комісія про-
вела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників 15 червня 
2018 року з 10 години 10 хвилин до 10 години 45 хвилин.

Згідно з протоколом та інформацією реєстраційної комісії:
Згідно з переліком акціонерів, станом на 15 червня 2018 року, загальна 

чисельність акціонерів ПАТ «ТОМАК», включених до переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах становить 1064 (одна тисяча 
шістдесят чотири) особи.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів, кількість цінних паперів, які згідно чинного зако-
нодавства мають право голосу на зборах складає 31949485 (тридцять один 
мільйон дев’ятсот сорок дев’ять тисяч чотириста вісімдесят п’ять) штук.

Для участі в позачергових загальних зборах зареєструвалось 4 акціоне-
ри, з кількістю голосів 16111445, що складає 50,427869 % від загальної кіль-
кості голосуючих акцій товариства, які забезпечують кворум, достатній для 
прийняття рішень з усіх питань порядку денного:

Юридичних осіб серед зареєстрованих акціонерів не має.
Фізичні особи акціонери, що зареєструвалися для прийняття участі:
1. Захарченко Віталій Валерійович 
2. Буличов Ярослав Анатолійович 
3. Владика Вадим Олександрович 
4. Фартовий Андрій Петрович 
Запрошені: Юринець Арсен Володимирович (ліквідатор).
Всі зареєстровані акціонери приймають участь в загальних зборах само-

стійно без залучення представників.
Голова Наглядової ради Васечко Сергій Петрович: «З урахуванням ре-

зультатів реєстрації акціонерів, здійсненої реєстраційною комісією та на 
підставі ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства», позачергові за-
гальні збори ПАТ «ТОМАК» оголошуються відкритими. Шановні акціонери! 
При прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів акціо-
нерного товариства Наглядовою Радою ПАТ «ТОМАК» вносилась пропози-
ція включити до порядку денного наступні питання:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акці-
онерів ПАТ «ТОМАК». 

2. Обрання голови і секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ТОМАК».

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових за-
гальних зборів ПАТ «ТОМАК».

4. Затвердження проміжного ліквідаційного балансу ПАТ «ТОМАК» 
(04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15, код ЄДРПОУ 14307305).

5. Прийняття рішення про звернення до господарського суду із заявою 
про порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ «ТОМАК» 
(04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15, код ЄДРПОУ 14307305).

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ТОМАК».
7. Погодження кандидатури для виконання обов’язків ліквідатора у про-

вадженні справи про банкрутство ПАТ «ТОМАК» (04080, м. Київ, вул. Вікен-
тія Хвойки, 15/15, код ЄДРПОУ 14307305).

Перед початком розгляду питань порядку денного нагадую, голосування 
кожного з наступних пунктів порядку денного проводиться окремим бюлете-
нем, шляхом його заповнення – при цьому всі непотрібні варіанти викрес-
люються і залишається лише один варіант, ставиться підпис, після чого він 
передається лічильній комісії.

1 ПиТАння ПоряДКу Денного:
обрання членів лічильної комісії.

Голова Наглядової ради Васечко Сергій Петрович: «Для проведення 
зборів необхідно обрати лічильну комісію. Щодо кількісного та персональ-
ного складу Лічильної комісії є пропозиція Наглядової ради виконання 
обов’язків Лічильної комісії покласти на Лапчук Олену Володимирівну, 
Лук’янчук Тетяну Борисівну, Чобітько Ірину Олександрівну. Підрахунок голо-
сів по даному питанню доручити провести названим особам. Інших пропо-
зицій немає? Інших пропозицій немає.

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по першому 
питанню:

Обрати Лічильну комісію у складі: Лапчук Олени Володимирівни, 
Лук’янчук Тетяни Борисівни, Чобітько Ірини Олександрівни.

Прошу проголосувати бюлетенями.
Голова Наглядової ради Васечко Сергій Петрович: «Для оголошення ре-

зультатів голосування по першому питанню порядку денного слово нада-
ється Голові реєстраційної комісії Лапчук Олені Володимирівні»

Лапчук О.В.: результати голосування:
«за» – 16111445 голоси, що становить 100% від загальної кількості голо-

сів осіб, які беруть участь у зборах
«проти» – немає
«утримались» – немає
На підставі результатів голосування, рішення по першому питанню по-

рядку денного прийнято одноголосно.
ухвалили:
Обрати Лічильну комісію у складі Лапчук Олени Володимирівни, 

Лук’янчук Тетяни Борисівни, Чобітько Ірини Олександрівни.
2 ПиТАння ПоряДКу Денного:

обрання голови і секретаря позачергових Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ТомАК».

Голова Наглядової ради Васечко Сергій Петрович: «Для ведення зборів 
необхідно обрати Голову зборів та секретаря зборів. Є пропозиція Наглядо-
вої ради обрати головою зборів Голову Наглядової ради – Васечка Сергія 
Петровича та секретарем Бурбелу Аллу Вікторівну. 

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по другому 
питанню:

Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ТО-
МАК» Васечко Сергія Петровича, Секретарем позачергових загальних збо-
рів акціонерів ПАТ «ТОМАК» Бурбелу Аллу Вікторівну.

Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає. Прошу голо-
сувати бюлетенями за запропоноване рішення. »

Голова лічильної комісії Лапчук О.В. оголошує результати голосування.
результати голосування:
«за» – 16111445 голоси, що становить 100% від загальної кількості голо-

сів осіб, які беруть участь у зборах
«проти» – немає
«утримались» – немає
На підставі результатів голосування, рішення по другому питанню по-

рядку денного прийнято одноголосно. »
ухвалили:
Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ТО-

МАК» Васечко Сергія Петровича, Секретарем позачергових загальних 
зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК» Бурбелу Аллу Вікторівну.

3 ПиТАння ПоряДКу Денного:
Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових 

Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТомАК»
Голова зборів Васечко С.П.: «Для подальшої роботи позачергових за-

гальних зборів акціонерного товариства необхідно затвердити порядок (ре-
гламент) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТО-
МАК». Стосовно даного питання є пропозиція.»

Так, пропонується наступний проект рішення по третьому питан-
ню:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення позачергових 
Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК»:

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Повторні виступи – до 2 хв.
Відповіді на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.
Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді 

з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної 
особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуть-
ся.

Голова зборів ставить питання на голосування. 
Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Голо-

вою зборів.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлете-

нями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний 
проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питан-

ПублІчне АКцІонерне ТовАрисТво «ТомАК»
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ня та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер 
відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча ак-
ція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених 
на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер 
зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лі-
чильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати 
голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або 

позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішен-
ня.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час 
підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру 
(його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових за-
гальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонер-
ного товариства.

Голова зборів Васечко С.П.: «Прошу голосувати бюлетенями та надати 
їх лічильній комісії.»

Голова лічильної комісії Лапчук О.В. оголошує результати голосування.
результати голосування:
«за» – 16111445 голоси, що становить 100% від загальної кількості голо-

сів осіб, які беруть участь у зборах
«проти» – немає
«утримались» – немає
На підставі результатів голосування, рішення по третьому питанню по-

рядку денного прийнято одноголосно.
ухвалили:
Затвердити наступний порядок (регламент) проведення позачерго-

вих Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК»: 
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Повторні виступи – до 2 хв.
Відповіді на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.
Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з 

зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної осо-
би). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. 
Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Го-

ловою зборів.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюле-

тенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за 
кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після роз-
гляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосуван-
ня, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча ак-
ція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесе-
них на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер 
зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лі-
чильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує резуль-
тати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного 

або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту 
рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під 
час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру 
(його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових 
загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акці-
онерного товариства.

4 ПиТАння ПоряДКу Денного:
Затвердження проміжного ліквідаційного балансу ПАТ «ТомАК»

Ліквідатор ПАТ «ТОМАК» Юринець А.В.: «Шановні акціонери, повідом-
ляю, що відповідно до ч. 8 ст. 111 Цивільного кодексу України ліквідаційна 
комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред'явлення вимог креди-
торами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про 
склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кре-
диторами вимог та результат їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс 
затверджується учасниками (акціонерами) юридичної особи. У зв’язку з за-
кінченням строку для пред’явлення вимог кредиторами, ліквідатор 
зобов’язаний скласти проміжний ліквідаційний баланс у відповідності з ви-

щезазначеними вимогами та подати його на затвердження зборам акціоне-
рів ПАТ «ТОМАК». Надаю для затвердження проміжний ліквідаційний ба-
ланс ПАТ «ТОМАК».»

Голова зборів Васечко С.П.: «Шановні акціонери, до Вашого відома 
пропонується розглянути питання про затвердження проміжного ліквіда-
ційного балансу ПАТ «ТОМАК», складений відповідно до норм чинного 
законодавства України. Інших пропозицій немає? Інших пропозицій не-
має.»

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по четвер-
тому питанню:

Затвердити проміжний ліквідаційний баланс ПАТ «ТОМАК», складений 
відповідно до вимог норм чинного законодавства.

Голова зборів Васечко С.П.: «Прошу голосувати бюлетенями та надати 
їх лічильній комісії.»

Голова лічильної комісії Лапчук О.В. оголошує результати голосування.
результати голосування:
«за» – 16111445 голоси, що становить 100% від загальної кількості голо-

сів осіб, які беруть участь у зборах
«проти» – немає
«утримались» – немає
На підставі результатів голосування, рішення по четвертому питанню по-

рядку денного прийнято одноголосно.
ухвалили:
Затвердити проміжний ліквідаційний баланс ПАТ «ТОМАК», складений 

відповідно до вимог норм чинного законодавства.
5 ПиТАння ПоряДКу Денного:

Прийняття рішення про звернення до господарського суду із 
заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ 

«ТомАК»
Ліквідатор ПАТ «ТОМАК» Юринець А.В.: «Повідомляю, що ПАТ «ТО-

МАК» не може задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі, оскільки 
розмір кредиторської заборгованості ПАТ «ТОМАК» (987 016 108,35 грн.) 
перевищує вартість його активів (69 791 770,00 грн.) на 917 224 338,35 
(дев’ятсот сімнадцять мільйонів двісті двадцять чотири тисячі триста трид-
цять вісім) грн. 35 коп. Таким чином, вартість майна ПАТ «ТОМАК» є недо-
статньою для задоволення вимог кредиторів. Згідно ч. 3 ст. 110 Цивільного 
кодексу України, якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для 
задоволення вимог кредиторів, юридична особа здійснює всі необхідні дії, 
встановлені законом про відновлення платоспроможності або визнання 
банкрутом.

Статтею 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом» передбачено: «Якщо вартості майна 
боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, 
недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа лікві-
дується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазна-
чених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов’язаний звернутися до 
господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої 
юридичної особи.».

Голова зборів Васечко С.П.: «Шановні акціонери, звертаю Вашу увагу, 
про необхідність погодження прийняття рішення про звернення до госпо-
дарського суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрут-
ство ПАТ «ТОМАК» та уповноваження Ліквідатора Юринця Арсена Володи-
мировича на вчинення даної дії. 

Інших пропозицій немає? Інших пропозицій немає.
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по п’ятому 

питанню порядку денного:
Погодити прийняття рішення про звернення до господарського суду із 

заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ «ТО-
МАК» та уповноваження Ліквідатора Юринця Арсена Володимировича на 
вчинення даної дії. 

Голова зборів Васечко С.П.: «Прошу проголосувати бюлетенями та на-
дати їх лічильній комісії для підрахунку.»

Голова лічильної комісії Лапчук О.В. оголошує результати голосування.
результати голосування:
«за» – 16111445 голоси, що становить 100% від загальної кількості голо-

сів осіб, які беруть участь у зборах
«проти» – немає «утримались» – немає
На підставі результатів голосування, рішення по п’ятому питанню поряд-

ку денного прийнято одноголосно.
ухвалили:
Погодити прийняття рішення про звернення до господарського суду 

із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ «ТО-
МАК» та уповноваження Ліквідатора Юринця Арсена Володимировича на 
вчинення даної дії. 

6 ПиТАння ПоряДКу Денного:
Припинення повноважень членів наглядової ради ПАТ «ТомАК».

Голова Наглядової ради Васечко Сергій Петрович: «Шановні акціонери, 
звертаю Вашу увагу, про необхідність прийняття рішення про припинення 
повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ТОМАК», у складі:

1) Ревенко Олег Валентинович – незалежний директор;
2) Васечко Сергій Петрович – незалежний директор; 
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3) Владика Вадим Олександрович – акціонер; 
4) Ревков Віктор Михайлович – незалежний директор;
5) Солод Олександр Володимирович – незалежний директор.
Інших пропозицій немає? Інших пропозицій немає.
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по другому 

питанню:
Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ТОМАК», у кіль-

кості 5 (п’яти) осіб:
1) Ревенко Олег Валентинович – незалежний директор;
2) Васечко Сергій Петрович – незалежний директор; 
3) Владика Вадим Олександрович – акціонер; 
4) Ревков Віктор Михайлович – незалежний директор;
5) Солод Олександр Володимирович – незалежний директор.
Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає. Прошу голо-

сувати бюлетенями за запропоноване рішення. »
Голова лічильної комісії Лапчук О.В. оголошує результати голосування.
результати голосування:
«за» – 16111445 голоси, що становить 100% від загальної кількості голо-

сів осіб, які беруть участь у зборах
«проти» – немає
«утримались» – немає
На підставі результатів голосування, рішення по другому питанню по-

рядку денного прийнято одноголосно. »
ухвалили:
Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ТОМАК», у 

кількості 5 (п’яти) осіб:
1) Ревенко Олег Валентинович – незалежний директор;
2) Васечко Сергій Петрович – незалежний директор; 
3) Владика Вадим Олександрович – акціонер; 
4) Ревков Віктор Михайлович – незалежний директор;
5) Солод Олександр Володимирович – незалежний директор.

7 ПиТАння ПоряДКу Денного:
Погодження кандидатури для виконання обов’язків ліквідатора у 

провадженні справи про банкрутство ПАТ «ТомАК»
Голова Наглядової ради Васечко Сергій Петрович: «Шановні акціонери, 

звертаю Вашу увагу, про необхідність погодження кандидатури для вико-
нання обов’язків ліквідатора у провадженні справи про банкрутство ПАТ 
«ТОМАК». Є пропозиція наглядової ради погодити кандидатуру Юринця Ар-
сена Володимировича для виконання обов’язків ліквідатора у справі про 
банкрутство ПАТ «ТОМАК».

Інших пропозицій немає? Інших пропозицій немає.
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по другому 

питанню:
Погодити кандидатуру Юринця Арсена Володимировича (паспорт серії 

СС № 830885, виданий Долинським РВ УМВС України в Івано-Франківській 
області 16 листопада 1999 року; зареєстрований за адресою: Київська об-
ласть, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Козацька, буд. 6, 
корп. 2, кв. 5; РНОКПП 3034624038) для виконання обов’язків ліквідатора у 
справі про банкрутство ПАТ «ТОМАК».

При погодженні кандидатури Юринця Арсена Володимировича для ви-
конання обов’язків ліквідатора у справі про банкрутство ПАТ «ТОМАК» за-
значити у заяві про порушення справи про банкрутство.

Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає. Прошу голо-
сувати бюлетенями за запропоноване рішення. »

Голова лічильної комісії Лапчук О.В. оголошує результати голосування.
результати голосування:
«за» – 16111445 голоси, що становить 100% від загальної кількості голо-

сів осіб, які беруть участь у зборах
«проти» – немає
«утримались» – немає
На підставі результатів голосування, рішення по другому питанню по-

рядку денного прийнято одноголосно. »
ухвалили:
Погодити кандидатуру Юринця Арсена Володимировича (паспорт се-

рії СС № 830885, виданий Долинським РВ УМВС України в Івано-Франківській 
області 16 листопада 1999 року; зареєстрований за адресою: Київська об-
ласть, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Козацька, буд. 6, 
корп. 2, кв. 5; РНОКПП 3034624038) для виконання обов’язків ліквідатора у 
справі про банкрутство ПАТ «ТОМАК».

У заяві про банкрутство зазначити Юринця Арсена Володимировича 
виконуючим обов’язки ліквідатора у справі про банкрутство ПАТ «ТО-
МАК».

голова Зборів васечко с.П.: «Всі питання порядку денного позачерго-
вих загальних зборів акціонерного товариства розглянуті, чи є у присутніх 
пропозиції чи зауваження щодо порядку ведення зборів? Немає. На цьому 
збори оголошую закритими. »

голова Зборів  васечко с.П.

секретар Зборів  бурбела А.в.

Повідомлення про проведення загальних зборів
ПривАТне АКцІонерне ТовАрисТво «Херсон-

сьКий нАфТоПереробний ЗАвоД» - надалі Товариство, 
(код ЄДРПОУ 34785383, адреса: Україна, 73009, м. Херсон, вул.Нафтовиків, 
буд.52), повідомляє про проведення 06 липня 2018 року о 12 год. 00 хв. 
позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: 
україна, 73009, м. Херсон, вул. нафтовиків, буд.52, будівля заводоу-
правління, каб.8.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у 
загальних зборах акціонерів Товариства, проводиться у день проведен-
ня та за адресою проведення загальних зборів з 11 год. 30 хв. до 11 год. 
55 хв. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів –02 липня 2018р.

ПроеКТ ПоряДКу Денного ЗАгАльниХ ЗборІв 
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.
4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонери можуть 
ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів під час під-
готовки до загальних зборів у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за 
місцезнаходженням Товариства (Україна, 73009, м.Херсон, вул. Нафтови-
ків, буд.52, ) у каб.24 (бюро з корпоративної роботи), а в день проведення 
Загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами Іванченко Ірина Едуардівна - на-
чальник бюро з корпоративної роботи (тел.(0552)419-076). Адреса веб-
сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з 
питань, включених до порядку денного www.kor.ks.ua.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів, крім того необхідно мати документ, що 
відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на збо-
рах.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ЮРІЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00447853
3. Місцезнаходження: 18030 місто Черкаси, вулиця Кобзарська будинок 108
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 71- 61- 92, 71- 60- 61, 71- 61- 92
5. Електронна поштова адреса: 00447853@afr.com.ua, yurist@yuriya.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00447853.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу акці-

онерного товариства
ІІ. Текст Повідомлення 

Дата прийняття рішення: 18.04.2018 року. Найменування уповноваженого 
органу емітента, що прийняв відповідне рішення: річні загальні збори 
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮРІЯ». Дата 
державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, 
що містяться в ЄДР: 15.06.2018 року. Повне найменування акціонерного 
товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРІЯ». 
Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРІЯ».

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 Пустовіт віталій миколайович 15.06.2018

ПривАТне АКцІонерне ТовАрисТво 
«ЮрІя»
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

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

1.1.Повне найменування емітента -
Публічне акціонерне товариство

«уКрелеКТроАПАрАТ»
1.2.Організаційно-правова форма емітента-публічне акціонерне това-

риство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 00213440
1.4. Місце знаходження: 29000, м. Хмельницький, вул.В.Чорновола,120
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента - (0382)78-84-94, 

(0382)74-67-36
1.6.Електронна поштова адреса емітента – urist.uea@gmail.com
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації –www.uea.com.ua.
1.8.Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
2. Текст повідомлення 

Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийнято на загальних збо-
рах акцiонерiв ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» (протокол № 25 вiд 15.06.2018 
року).

Припинити повноваження Члена Наглядової ради Коренблiта Романа 
Михайловича з 19.06.2018 року у зв’язку з припиненням ПАТ «УКРЕЛЕК-
ТРОАПАРАТ». Строк, протягом якого перебував на посадi становить  
17 рокiв 8 мiсяцiв.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Член Наглядової ради не дає згоди на розкриття паспортних да-
них, згiдно Закону України «Про захист персональних даних» № 22297-VI 
вiд 01.06.2010 року.*

Припинити повноваження Члена Наглядової ради Рубiнштейна Воло-
димира Iзраїловича з 19.06.2018 року у зв’язку з припиненням ПАТ «УКР-
ЕЛЕКТРОАПАРАТ». Строк, протягом якого перебував на посадi становить 
7 рокiв.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Член Наглядової ради не дає згоди на розкриття паспортних да-
них, згiдно Закону України «Про захист персональних даних» № 22297-VI 
вiд 01.06.2010 року.*

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Покрасса Бориса 
Йосиповича з 19.06.2018 року у зв’язку з припиненням ПАТ «УКРЕЛЕКТРО-
АПАРАТ». Строк, протягом якого перебував на посадi становить 17 рокiв  
8 мiсяцiв.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Голова Наглядової ради не дає згоди на розкриття паспортних да-
них, згiдно Закону України «Про захист персональних даних» № 22297-VI 
вiд 01.06.2010 року.*

Припинити повноваження Заступника Голови Наглядової ради Голуб-
ченка Анатолiя Костянтиновича з 19.06.2018 року у зв’язку з припиненням 
ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ». Строк, протягом якого перебував на посадi 
становить 1 рік.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Заступник Голови Наглядової ради не дає згоди на розкриття 
паспортних даних, згiдно Закону України «Про захист персональних да-
них» № 22297-VI вiд 01.06.2010 року.*

Припинити повноваження Голови Правлiння Косковецької Євгени 
Станiславiвни з 19.06.2018 року у зв’язку з припиненням ПАТ «УКРЕЛЕК-
ТРОАПАРАТ». Строк, протягом якого перебувала на посадi становить  
13 рокiв 2 мiсяцi.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Голова Правлiння не дає згоди на розкриття паспортних да-
них, згiдно Закону України «Про захист персональних даних» № 22297-VI 
вiд 01.06.2010 року.*

Припинити повноваження Члена Правлiння Швеня Володимира 
Нiконовича з 19.06.2018 року у зв’язку з припиненням ПАТ «УКРЕЛЕКТРО-
АПАРАТ». Строк, протягом якого перебував на посадi становить 22 роки.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Член Правлiння не дає згоди на розкриття паспортних даних, 
згiдно Закону України «Про захист персональних даних» № 22297-VI вiд 
01.06.2010 року.*

Припинити повноваження Члена Правлiння Замогильного Юрiя 
Анатолiйовича з 19.06.2018 року у зв’язку з припиненням ПАТ «УКРЕЛЕК-
ТРОАПАРАТ». Строк, протягом якого перебував на посадi становить  
10 рокiв.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Член Правлiння не дає згоди на розкриття паспортних даних, 
згiдно Закону України «Про захист персональних даних» № 22297-VI вiд 
01.06.2010 року.*

Припинити повноваження Члена Правлiння Чепурного Олександра Бо-
рисовича з 19.06.2018 року у зв’язку з припиненням ПАТ «УКРЕЛЕКТРО-
АПАРАТ». Строк, протягом якого перебував на посадi становить 10 рокiв.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Член Правлiння не дає згоди на розкриття паспортних даних, 
згiдно Закону України «Про захист персональних даних» № 22297-VI вiд 
01.06.2010 року.*

Припинити повноваження Члена Правлiння Овчаренка Андрiя Євгено-
вича з 19.06.2018 року у зв’язку з припиненням ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПА-
РАТ». Строк, протягом якого перебував на посадi становить 14 рокiв  
7 мiсяцiв.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Член Правлiння не дає згоди на розкриття паспортних даних, 
згiдно Закону України «Про захист персональних даних» № 22297-VI вiд 
01.06.2010 року.*

Припинити повноваження Секретаря Правлiння Цiсаря Петра Володи-
мировича з 19.06.2018 року у зв’язку з припиненням ПАТ «УКРЕЛЕКТРОА-
ПАРАТ». Строк, протягом якого перебував на посадi становить 10 рокiв.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Секретар Правлiння не дає згоди на розкриття паспортних 
даних, згiдно Закону України «Про захист персональних даних» № 22297-
VI вiд 01.06.2010 року.*

Припинити повноваження Члена Правлiння - головного бухгалтера Ко-
марова Валерiя Наркiзовича з 19.06.2018 року у зв’язку з припиненням  
ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ». Строк, протягом якого перебував на посадi 
становить 15 рокiв 9 мiсяцiв.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Член Правлiння - головний бухгалтер не дає згоди на розкрит-
тя паспортних даних, згiдно Закону України «Про захист персональних да-
них» № 22297-VI вiд 01.06.2010 року.*

Припинити повноваження Члена Правлiння Якубовського Вiктора Бори-
совича з 19.06.2018 року у зв’язку з припиненням ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПА-
РАТ». Строк, протягом якого перебував на посадi становить 1 рiк 1 мiсяць.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Член Правлiння не дає згоди на розкриття паспортних даних, 
згiдно Закону України «Про захист персональних даних» № 22297-VI вiд 
01.06.2010 року.*

Призначено на посаду Голови комiсiї з припинення (реорганiзацiї) Кос-
ковецьку Євгену Станiславiвну з 20 червня 2018 року. Строк, на який при-
значено особу - до завершення процедури перетворення (реорганiзацiї).

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв - Голо-
ва Правлiння ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Голова комiсiї з припинення (реорганiзацiї) не є акцiонером Товари-
ства.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Голова комiсiї з припинення (реорганiзацiї) не дає згоди на 
розкриття паспортних даних, згiдно Закону України «Про захист персо-
нальних даних» №22297-VI вiд 01.06.2010 року.*

Призначено на посаду Члена комiсiї з припинення (реорганiзацiї) Кома-
рова Валерiя Наркiзовича з 20 червня 2018 року. Строк, на який призначе-
но особу - до завершення процедури перетворення (реорганiзацiї). 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв - Член 
правлiння - головний бухгалтер ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Член комiсiї з припинення (реорганiзацiї) не є акцiонером Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має. Член комiсiї з припинення (реорганiзацiї) не дає згоди на роз-
криття паспортних даних, згiдно Закону України «Про захист персональних 
даних» №22297-VI вiд 01.06.2010 року.*

Призначено на посаду Члена комiсiї з припинення (реорганiзацiї) За-
могильного Юрiя Анатолiйовича з 20 червня 2018 року. Строк, на який 
призначено особу - до завершення процедури перетворення 
(реорганiзацiї). 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв - Ди-
ректор з фiнансiв та економiки ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», начальник 
управлiння фiнансiв та економiки ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» .

Член комiсiї з припинення (реорганiзацiї) не є акцiонером Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має. Член комiсiї з припинення (реорганiзацiї) не дає згоди на роз-
криття паспортних даних, згiдно Закону України «Про захист персональних 
даних» №22297-VI вiд 01.06.2010 року.*

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

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

голова Правління 
ПАТ«уКрелеКТроАПАрАТ»   Косковецька Є.с.
 М.П.  18.06.2018

ПублІчне АКцІонерне ТовАрисТво
«уКрелеКТроАПАрАТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПривАТне АКцIонерне 
ТовАрисТво «синельниКIвсьКий ресорний 
ЗАвоД»

2. Код за ЄДРПОУ 00231573 
3. Місцезнаходження: 52500 Днiпропетровська обл., м. Синельникове, 

вул. Ленiна, 130;4. Міжміський код, телефон та факс (05663) 4-21-24
5. Електронна поштова адреса srz@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://ucap.dp.ua/00231573/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ рі-

шення про зміну складу посадових осіб емітента 
II. Текст повідомлення

Протоколом засідання наглядової ради ПрАТ»СИНЕЛЬНИКIВСЬКИЙ 
РЕСОРНИЙ ЗАВОД « від 15.06.2018 року припинено повноваження:

- Голови правління Демиденко Сергiя Iвановича у зв’язку з переобран-
ням. Посадова особа перебувала на посаді з 07.11.2017 року, непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутно-
му капіталі Товариства відсутня . Товариство не має згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних.

- члена правління Кєсарєва Дмитра Юрiйовича у зв’язку з переобран-
ням. Посадова особа перебувала на посаді з 07.11.2017 року, непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутно-
му капіталі Товариства відсутня. Товариство не має згоди посадової особи 
на розкриття паспортних даних.

- призначено на посаду Генерального директора Демиденко Сергiя 
Iвановича. Посадова особа призначена на 10/десять / років, протягом 
останніх п’яти років своєї діяльності обіймала посаду Голови правління, 
директор підприємства, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства відсутня. Това-
риство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

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

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

2. Генеральний директор _________ Демиденко Сергiй Iванович
 (підпис)М.П. (ініціали та прізвище керівника) 18.06.2018

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПривАТне АКцІонерне 
ТовАрисТво «вТорКольормеТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00195943
3. Місцезнаходження: 03061, місто Київ, вулиця Бакуніна, будинок 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)455-40-66, 455-40-66
5. Електронна поштова адреса: yanchyshen@kvvstroy.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://smida.gov.ua/site/00195943/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. Текст повідомлення

На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 14.06.2018 р. 
(протокол №10 вiд 14.06.2018 року), вiдбулись змiни складу посадових 
осiб емiтента:

ЗВIЛЬНЕНО:
З посади директора - Кеворкова Валерiя Семеновича. Особа не нада-

ла згоди на розкриття паспортних даних. Частка в Статутному капiталi, 
якою володiє особа - 0,000000%. Особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi 2 роки i 
4 мiсяцi (з 15.02.2016 р.)

ПРИЗНАЧЕНО:
На посаду директора - Обельницького Тараса Васильовича. Особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в Статутному 
капiталi, якою володiє особа - 0,000000%. Обiймав протягом останнiх 
п’яти рокiв своєї дiяльностi посади начальника цеху м. Бiла Церква 
ТОВ «УКРВТОРЧОРМЕТ», начальника цеху ТОВ «УКРАЇНСЬКА 
МЕТАЛУРГIЙНА КОМПАНIЯ». Строк призначення – безстроково, згiдно 
статуту Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор
ПрАТ «вТорКольормеТ»  обельницький Т.в.

оголоШення Про вТрАТу оригІнАлу свІДоцТвА 
Про реЄсТрАцІЮ виПусКу АКцІй

АКцІонерне ТовАрисТво «ДТеК ДонецьКІ елеКТромереЖІ» 
(до зміни найменування - ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО») (код за 
ЄДРПОУ 00131268, місцезнаходження: 84302, Україна, Донецька область, 
місто Краматорськ, вулиця Комерційна, будинок 8) повідомляє про втрату 

свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» №166/05/1/10 видане Дон-
баським територіальним управлінням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку 24 квітня 2012 року.

генеральний директор  о.П. Дегтярьов

АКцІонерне ТовАрисТво 
«ДТеК ДонецьКІ елеКТромереЖІ»

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

(044) 4983815
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ПублІчне АКцІонерне ТовАрисТво 
«монАсТирищенсьКий мАШинобуДІвний 

ЗАвоД»
(код ЄДРПОУ: 00255289)

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
місцезнаходження товариства: вул. Соборна, 122, м. Монастирище, 

Черкаська область, 19100, Україна
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 20 липня 2018 року о 

10 годині 00 хвилин в приміщенні Товариства за адресою: вул. Соборна, 122, 
м. Монастирище, Черкаська область, 19100, Україна, зал засідань.

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься 20 липня 2018 року 
з 09:00 до 09:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину 16 липня 2018 року.

ПроеКТ ПоряДКу Денного
1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів, прий-

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

гальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Голови правління про роботу за 2017 рік, затвердження за-

ходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Голови правління, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради про роботу за 2017 рік, затвердження 
заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2017 рік. 
Затвердження висновку Ревізійної комісії. 

7. Затвердження річного звіту за 2017 рік.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік. 

Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.
9. Припинення повноважень Наглядової ради.
10. Обрання Наглядової ради.
11. Припинення повноважень Ревізійної комісії.
12. Обрання Ревізійної комісії.
13. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись акціонерним 

Товариством у ході поточної діяльності протягом 2017 фінансового року, 
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого пра-
вочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2016 рік. 

14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акці-
онерним Товариством у ході поточної діяльності протягом року з дати прийняття 
рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого 
правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 рік.

При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати 
паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить 
про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (ори-
гінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у 
загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіре-

ність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згід-
но з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства » до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
у робочі дні з з 09-00 години до 16-00 години за місцезнаходженням 
товариства: вул. Соборна, буд. 122, м. Монастирище, Черкаська область, 
19100, приймальна Голови правління, а також в день проведення зборів – у 
місці їх проведення з 09:00 год. до 09:50 год. 

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами Трохимчук Володимир Назарович. Тел. (04746) 2-13-80

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомити-
ся з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
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 днів до дати проведення загальних зборів 
акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства 
не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повин ні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо канди-
датів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформа-
цію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціоне-
рів).

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому ак-
цій, змісту пропозиції до питання , та/або проекту рішення, а також кількос-
ті, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим 
акціонером до складу органів товариства. 

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

основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)

найменування показника Періоди
Звітний Попередній

Усього активів 36968 34298
Основні засоби (за залишковою вартістю) 21956 23447
Запаси 8497 4556
Сумарна дебіторська заборгованість 2165 1259
Гроші та їх еквіваленти 201 2335
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 15032 21648
Власний капітал 15611 22227
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 579 579
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 107 771
Поточні зобов'язання і забезпечення 21250 11300
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -6616 -59
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2315424 2315424
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -2,8574 0,0255

Телефон для довідок (04746) 2-13-80
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Наглядова рада 
Приватного акціонерного товариства «Вінницяфармація» 

( місцезнаходження Товариства: 02166, м. Київ, Лісовий проспект, буд. 39-А ) 
повідомляє про проведення позачергових 

Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 липня 2018 р. 
об 11-00 год. за адресою: 02166, м. Київ, лісовий проспект, буд. 39-А 

(1-й поверх, офіс Товариства ) .
Реєстрація акціонерів ( їх представників ) проводитиметься 20 липня 

2018 р. з 10-00 до 10-45 год. за місцем проведення зборів. 
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у по-

зачергових Загальних зборах, є 24 година 16.07.2018р.
Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідом-

лення про проведення позачергових Загальних зборів , а саме: на 
25.05.2018 р. загальна кількість акцій 80 936 344 шт., загальна кількість 
голосуючих акцій 80 808 564 шт. 

Проект порядку денного :
1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про 

припинення їх повноважень. 
Проект рішення : обрати лічильну комісію позачергових Загаль-

них зборів акціонерів Товариства із 3-х осіб у складі: - голова лічиль-
ної комісії  - Шкаранда Тетяна Олександрівна ( бухгалтер Товариства 
), член лічильної комісії - Коваленко Надія Вікторівна ( комерційний 
директор), член лічильної комісії — Литвинюк Ганна Іванівна ( діло-
вод ). 

Припинити повноваження вказаної лічильної комісії після прийняття 
позачерговими Загальними зборами акціонерів рішень, опечатування 
бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення цих 
позачергових Загальних зборів, передачі протоколів про підсумки голо-
сування до протоколу позачергових Загальних зборів та доведення під-
сумків голосування до відома акціонерів Товариства.

2. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціоне-
рів. 

Проект рішення: затвердити регламент позачергових Загальних 
зборів акціонерів:

доповідачу — до 30 хв., виступи в дебатах — до 5 хв., відповіді на 
запитання — до 3 хв.

Питання доповідачам ставляться в усній формі, заяви на виступ по-
даються у письмовій формі. 

Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється, і 
тільки один раз. Голосування проводиться бюлетенями, за принципом: 
1 голосуюча акція — 1 голос для вирішення кожного з питань, винесених 
на голосування. Збори проводяться з перервою на 5 хвилин після голо-
сування по проектам рішень кожного питання порядку денного для на-
дання можливості лічильній комісії провести підрахунок голосів, офор-
мити протокол і підготуватися для надання учасникам зборів 
інформації про підсумки голосування і прийняті рішення. Оголошення 
підсумків голосування та прийняті рішення здійснює голова лічильної 
комісії.

3. Прийняття рішення про анулювання раніше викуплених акцій. 
Проект рішення : анулювати раніше викуплені Товариством прості 

іменні акції власного випуску в кількості 28 327 720 штук по номінальній 
вартості 0,25 грн. за одну акцію на суму 7 081 930,00 грн.

Затвердити рішення про анулювання викуплених акцій, яке оформи-
ти окремим додатком до протоколу позачергових Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства.

4. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу То-
вариства на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються. 

Проект рішення : зменшити розмір статутного капіталу Товари-
ства на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються, а 
саме на 7 081 930,00 грн.

Затвердити новий розмір статутного капіталу Товариства в сумі 
13 152 156,00 грн., поділений на 52 608 624 штук простих іменних акцій, 
номінальною вартістю 0,25 грн.за одну акцію. 

5. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Вінницяфармація», пов»язаних зі 
зменшенням статутного капіталу Товариства та приведенням Статуту у 
відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», шляхом 
викладення і затвердження його в новій редакції. 

Проект рішення: внести зміни до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його в новій редакції. Затвердити Статут Приватного акціо-
нерного товариства «Вінницяфармація»в новій редакції. 

6. Затвердження уповноваженої особи на підписання від імені поза-
чергових Загальних зборів акціонерів Статуту Товариства в новій редакції 
та проведення державної реєстрацій Статуту ПрАТ «Вінницяфармація» в 
новій редакції. 

Проект рішення : уповноважити голову Правління Товариства від 
імені позачергових Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію 
Статуту Товариства та в установленому чинним законодавством по-
рядку здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту 
Приватного акціонерного товариства «Вінницяфармація» в новій ре-
дакції.

7. Внесення змін до внутришніх положень Приватного акціонерного 
товариства «Вінницяфармація», пов»язаних з приведенням їх у відповід-
ність із Законом України « Про акціонерні товариства», шляхом викладен-
ня та затвердження їх в новій редакції». 

Проект рішення: затвердити зміни до внутрішніх положень Приват-
ного акціонерного товариства «Вінницяфармація» та викласти в новій 
редакції: 

- Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного 
товариства «Вінницяфармація»; 

- Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного това-
риства «Вінницяфармація»; 

- Положення про Правління Приватного акціонерного товари-
ства «Вінницяфармація.

8. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління При-
ватного акціонерного товариства «Вінницяфармація». 

Проект рішення: затвердити принципи (кодекс) корпоративного 
управління Приватного акціонерного товариства «Вінницяфарма-
ція». 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного позачергових Загальних зборів, а також інформація, зазначена в 
частині четвертій статті 35 Закону України « Про акціонерні товариства»  - 
http://apteca.com.ua.

Мета зменшення статутного капіталу - анулювання раніше викуплених 
Товариством простих іменних акції власного випуску та зменшення за-
гальної кількості акцій, спосіб, у який буде проведено таку процедуру, - 
зменшення розміру статутного капіталу Товариства на обсяг сумарної 
номінальної вартості акцій, що анулюються.

Від дати надсилання повідомлення про проведення позачергових За-
гальних зборів до дати проведення цих зборів акціонери можуть ознайо-
митись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань про-
екту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 02166, м. Київ, 
Лісовий проспект, буд. 39-А, 1-й поверх, офіс Товариства, в робочі дні тиж-
ня в робочі години з 10-00 до 17-00 години, а в день проведення зборів 
акціонерів— в місці їх проведення з 9-00 до 11-00 години. Відповідальною 
особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є заступник 
голови Правління Шменько Софія Іванівна. 

Товариство до початку позачергових Загальних зборів у встановлено-
му ним порядку надає письмові відповіді на письмові запити акціонерів 
щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного 
цих зборів. 

Після отримання повідомлення про проведення позачергових За-
гальних зборів акціонери Товариства мають право вносити пропозиції 
щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових За-
гальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення цих зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до 
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з 
цих питань. 

Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі 
із зазначенням прізвища (найменування ) акціонера, який її вносить, кіль-
кості, типу належних йому акцій, змісту пропозицій до питання та/або про-
екту рішення. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов»язковому включенню до 
проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, в ін-
ших випадках Наглядова рада Товариства приймає рішення про включен-
ня пропозицій до проекту порядку денного та затверджує порядок ден-
ний.

Зміни до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів вно-
сяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запро-
понованих питань.

Порядок участі та голосування на позачергових Загальних зборах за 
довіреністю:

представником акціонера на вказаних зборах може бути фізична осо-
ба або уповноважена особа юридичної особи чи територіальної громади. 
Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів Товариства на позачергових За-
гальних зборах.

 ПовІДомлення 
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

ПривАТного АКцІонерного ТовАрисТвА «вІнницяфАрмАцІя»
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Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк та має право в будь-який момент замінити або відкликати 
його, повідомивши про це Правління Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних 
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних 
зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам. Дові-
реність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах 
Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік пи-
тань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) 
рішення потрібно проголосувати. Під час голосування представник пови-
нен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах 
акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосу-
вання на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих 
зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До 
закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер 
має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстрацій-
ну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у позачергових За-
гальних зборах особисто. У разі, якщо:

- для участі в позачергових Загальних зборах з»явилося декілька 
представників акціонера, реєструється той представник, довіреність яко-
му видана пізніше;

- акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження 
щодо голосування на позачергових Загальних зборах здійснюється за їх 
згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 
представнику) лише в разі відсутності в акціонера (його представника) 
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в 
разі участі представника акціонера — також документів, що підтверджу-
ють повноваження представника на участь в позачергових Загальних збо-
рах Товариства. 

Для участі у позачергових Загальних зборах при собі необхідно мати: 
акціонерам — паспорт ;
для керівника акціонера — юридичної особи: паспорт та витяг із Єди-

ного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань;
для батьків дітей — свідоцтво про народження дитини і свій паспорт ;
представнику акціонера — паспорт і посвідчену згідно з чинним зако-

нодавством України 
довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних 

зборах. 
Телефони для довідок: (044) 518-52-21. 

наглядова рада ПрАТ « вінницяфармація»

ПривАТне АКцІонерне ТовАрисТво
«монАсТирищенсьКий КоТельний ЗАвоД»

(код ЄДРПОУ: 31324315)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

місцезнаходження товариства: вул. Соборна, 122, м. Монастирище, 
Черкаська область, 19100, Україна

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 20 липня 2018 року о 
12 годині 00 хвилин в приміщенні Товариства за адресою: вул. Соборна, 122, 
м. Монастирище, Черкаська область, 19100, Україна, зал засідань.

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься 20 липня 2018 року 
з 11:00 до 11:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину 16 липня 2018 року.

ПроеКТ ПоряДКу Денного
1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів, прий-

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

гальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту директора про роботу за 2017 рік, затвердження заходів 

за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту директора, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради про роботу за 2017 рік, затвердження 
заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Розгляд звіту Ревізора про роботу Товариства за 2017 рік. Затвер-
дження висновку Ревізора. 

7. Затвердження річного звіту за 2017 рік.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік. 

Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.
9. Припинення повноважень Наглядової ради.
10. Обрання Наглядової ради.
11. Припинення повноважень Ревізора.
12. Обрання Ревізора.
13. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись акціонерним 

Товариством у ході поточної діяльності протягом 2017 фінансового року, 
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого пра-
вочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2016 рік. 

14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акці-
онерним Товариством у ході поточної діяльності протягом року з дати прийняття 
рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого 
правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 рік.

При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати 
паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить 
про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (ори-
гінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у 
загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

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

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства » до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робо-
чі дні з з 09-00 години до 16-00 години за місцезнаходженням товариства: 
вул. Соборна, буд. 122, м. Монастирище, Черкаська область, 19100, прий-
мальна директора, а також в день проведення зборів – у місці їх проведен-
ня з 11:00 год. до 11:50 год. 

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами Тадеєв Василь Володимирович тел. (04746) 2-17-46.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомити-
ся з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
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 днів до дати проведення загальних зборів 
акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства 
не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

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

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому ак-
цій, змісту пропозиції до питання , та/або проекту рішення, а також кількос-
ті, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим 
акціонером до складу органів товариства. 

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

основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)

найменування показника Періоди
Звітний Попере-

дній
Усього активів 73,4 525
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8,4 0
Запаси 0,1 0
Сумарна дебіторська заборгованість 7274,2 2494,1
Гроші та їх еквіваленти 328,6 4,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2919,9 3069,2
Власний капітал 3081,9 3231,2
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 162 162
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 7007,1 62,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -149,3 186,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10800 10800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

- 13,8241 17,2407

Телефон для довідок (04746) 2-17-46.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №115, 19 червня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

10

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита від-

повідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів. 

Заступник Голови Правлiння, 
Головний фiнансовий директор

Євець Iрина Володимирiвна

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали 
керівника)

М.П. 18.06.2018
(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04053, м. Київ, провулок Несторiвський, 3-5
4. Код за ЄДРПОУ
00135390
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 5061045 (044) 5061201
6. Електронна поштова адреса
OFilatova@ukrnafta.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлен-
ня про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії 18.06.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

№ 115 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку" 19.06.2018
(номер та найменування офіційного 

друкованого видання)
(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на 
сторінці www.ukrnafta.com в мережі Інтернет 18.06.2018

(адреса сторінки) (дата)

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата 

вчинення 
дії

Зміни 
(призначе-

но, 
звільнено, 

обрано 
або 

припинено 
повнова-

ження)

Посада Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

наймену-
вання 

юридичної 
особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 
ідентифі-
каційний 

код за 
ЄДрПоу 
юридич-
ної особи

розмір 
частки в 
статутно-

му 
капіталі 
емітента 

(у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
14.06.2018 припинено 

повнова-
ження

Голова 
Наглядової 
ради ПАТ 

"УКРНАФТА"

Коболєв 
Андрiй 

Володими-
рович

- - - 0

Зміст інформації:
14 червня 2018 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства "УКРНАФТА" (протокол № 26) прийняли рiшення припинити 
повноваження Голови Наглядової ради та iнших її членiв.
Пiдстава: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства "УКРНАФТА" вiд 18 травня 2017 року
про обрання Голови та членiв Наглядової ради на строк до наступних 
рiчних зборiв Товариства.
Коболєв Андрiй Володимирович перебував на посадi Голови Наглядової 
ради з 18 травня 2017 року.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо 
вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
14.06.2018 припинено 

повнова-
ження

член 
Наглядової 
ради ПАТ 

"УКРНАФТА"

Коновець 
Сергiй 

Олександро-
вич 

- - - 0

Зміст інформації:
14 червня 2018 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства “УКРНАФТА” (протокол № 26) прийняли рiшення припинити 
повноваження Голови Наглядової ради та iнших її членiв.

Пiдстава: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства "УКРНАФТА" вiд 18 травня 2017 року
про обрання Голови та членiв Наглядової ради на строк до наступних 
рiчних зборiв Товариства.
Коновець Сергiй Олександрович перебував на посадi члена Наглядової 
ради з 18 травня 2017 року.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо 
вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
14.06.2018 припинено 

повнова-
ження

член 
Наглядової 
ради ПАТ 

"УКРНАФТА"

Вiтренко 
Юрiй 

Юрiйович

- - - 0

Зміст інформації:
14 червня 2018 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства "УКРНАФТА" (протокол № 26) прийняли рiшення припинити 
повноваження Голови Наглядової ради та iнших її членiв.
Пiдстава: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства "УКРНАФТА" вiд 18 травня 2017 року
про обрання Голови та членiв Наглядової ради на строк до наступних 
рiчних зборiв Товариства.
Вiтренко Юрiй Юрiйович перебував на посадi члена Наглядової ради 
з 18 травня 2017 року.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо 
вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
14.06.2018 припинено 

повнова-
ження

член 
Наглядової 
ради ПАТ 

"УКРНАФТА"

Пожидаєв 
Костянтин 
Миколайо-

вич

- - - 0

Зміст інформації:
14 червня 2018 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства "УКРНАФТА" (протокол № 26) прийняли рiшення припинити 
повноваження Голови Наглядової ради та iнших її членiв.
Пiдстава: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства "УКРНАФТА" вiд 18 травня 2017 року
про обрання Голови та членiв Наглядової ради на строк до наступних 
рiчних зборiв Товариства.
Пожидаєв Костянтин Миколайович перебував на посадi члена Наглядової 
ради з 18 травня 2017 року.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо 
вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
14.06.2018 припинено 

повнова-
ження

член 
Наглядової 

ради 
ПАТ "УКР-
НАФТА"

Теклюк 
Ярослав 

Володими-
рович 

- - - 0

Зміст інформації:
14 червня 2018 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства "УКРНАФТА" (протокол № 26) прийняли рiшення припинити 
повноваження Голови Наглядової ради та iнших її членiв.
Пiдстава: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства "УКРНАФТА" вiд 18 травня 2017 року
про обрання Голови та членiв Наглядової ради на строк до наступних 
рiчних зборiв Товариства.
Теклюк Ярослав Володимирович перебував на посадi члена Наглядової 
ради з 18 травня 2017 року.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо 
вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
14.06.2018 припинено 

повнова-
ження

член 
Наглядової 

ради 
ПАТ "УКР-
НАФТА"

Загнiтко 
Полiна 

Михайлiвна

- - - 0

Зміст інформації:
14 червня 2018 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства "УКРНАФТА" (протокол № 26) прийняли рiшення припинити 
повноваження Голови Наглядової ради та iнших її членiв.
Пiдстава: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства “УКРНАФТА” вiд 18 травня 2017 року
про обрання Голови та членiв Наглядової ради на строк до наступних 
рiчних зборiв Товариства.

ПублIчне АКцIонерне ТовАрисТво «уКрнАфТА»
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Загнiтко Полiна Михайлiвна перебувала на посадi члена Наглядової ради 
з 18 травня 2017 року.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо 
вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
14.06.2018 припинено 

повнова-
ження

член 
Наглядової 

ради 
ПАТ  "УКР-

НАФТА"

Ємцев 
Володимир 

Олександро-
вич

- - - 0

Зміст інформації:
14 червня 2018 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства "УКРНАФТА" (протокол № 26) прийняли рiшення припинити 
повноваження Голови Наглядової ради та iнших її членiв.
Пiдстава: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства "УКРНАФТА" вiд 18 травня 2017 року
про обрання Голови та членiв Наглядової ради на строк до наступних 
рiчних зборiв Товариства.
Ємцев Володимир Олександрович перебував на посадi члена Наглядової 
ради з 18 травня 2017 року.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо 
вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
14.06.2018 припинено 

повнова-
ження

член 
Наглядової 

ради 
ПАТ  "УКР-

НАФТА"

Юхименко 
Максим 

Петрович

- - - 0

Зміст інформації:
14 червня 2018 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства "УКРНАФТА" (протокол № 26) прийняли рiшення припинити 
повноваження Голови Наглядової ради та iнших її членiв.
Пiдстава: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства "УКРНАФТА" вiд 18 травня 2017 року
про обрання Голови та членiв Наглядової ради на строк до наступних 
рiчних зборiв Товариства.
Юхименко Максим Петрович перебував на посадi члена Наглядової ради 
з 18 травня 2017 року.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо 
вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
14.06.2018 припинено 

повнова-
ження

член Наглядо-
вої ради 

ПАТ "УКР-
НАФТА"

Лазоренко 
Владислав 
Петрович

- - - 0

Зміст інформації:
14 червня 2018 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства "УКРНАФТА" (протокол № 26) прийняли рiшення припинити 
повноваження Голови Наглядової ради та iнших її членiв.
Пiдстава: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства "УКРНАФТА" вiд 18 травня 2017 року
про обрання Голови та членiв Наглядової ради на строк до наступних 
рiчних зборiв Товариства.
Лазоренко Владислав Петрович перебував на посадi члена Наглядової 
ради з 18 травня 2017 року.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо 
вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
14.06.2018 припинено 

повнова-
ження

член 
Наглядової 
ради ПАТ 

"УКРНАФТА"

Урiел Цвi 
Лейбер 

(Uriel Tzvi 
Laber)

- - - 0.000036

Зміст інформації:
14 червня 2018 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства "УКРНАФТА" (протокол № 26) прийняли рiшення припинити 
повноваження Голови Наглядової ради та iнших її членiв.
Пiдстава: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства "УКРНАФТА" вiд 18 травня 2017 року
про обрання Голови та членiв Наглядової ради на строк до наступних 
рiчних зборiв Товариства.
Урiел Цвi Лейбер (Uriel Tzvi Laber) перебував на посадi члена Наглядової 
ради з 18 травня 2017 року.
Посадова особа володiє 20 штук простих iменних акцiй ПАТ "УКРНАФТА", 
що складає 0.000036% статутного капiталу.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо 
вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

14.06.2018 припинено 
повнова-

ження

член 
Наглядової 

ради 
ПАТ "УКР-
НАФТА"

Maria Pitta 
(Марiя Пiтта)

- - - 0

Зміст інформації:
14 червня 2018 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства "УКРНАФТА" (протокол № 26) прийняли рiшення припинити 
повноваження Голови Наглядової ради та iнших її членiв.
Пiдстава: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства "УКРНАФТА" вiд 18 травня 2017 року
про обрання Голови та членiв Наглядової ради на строк до наступних 
рiчних зборiв Товариства.
Maria Pitta (Марiя Пiтта) перебувала на посадi члена Наглядової ради з 
18 травня 2017 року.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо 
вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
14.06.2018 обрано Голова 

Наглядової 
ради 

ПАТ  "УКР-
НАФТА"

Коболєв 
Андрiй 

Володими-
рович

- - - 0

Зміст інформації:
14 червня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 26) 
Коболєв Андрiй Володимирович обраний Головою Наглядової ради 
Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi представника 
акцiонера - публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна 
компанiя "Нафтогаз України" строком на 3 роки. 
Пiдстава: необхiднiсть переобрання нового складу Наглядової ради 
ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв 
Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА".
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо 
вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини та 
щодо посад, якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв.
14.06.2018 обрано член 

Наглядової 
ради 

ПАТ  "УКР-
НАФТА"

Коновець 
Сергiй 

Олександро-
вич

- - - 0

Зміст інформації:
14 червня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 26) 
Коновець Сергiй Олександрович обраний членом Наглядової ради 
Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi представника 
акцiонера - публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна 
компанiя "Нафтогаз України" строком на 3 роки. 
Пiдстава: необхiднiсть переобрання нового складу Наглядової ради 
ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв 
Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА".
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо 
вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини та 
щодо посад, якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв.
14.06.2018 обрано член 

Наглядової 
ради 

ПАТ "УКР-
НАФТА"

Вiтренко 
Юрiй 

Юрiйович

- - - 0

Зміст інформації:
14 червня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 26) 
Вiтренко Юрiй Юрiйович обраний членом Наглядової ради Публiчного 
акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi представника акцiонера 
- публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя 
"Нафтогаз України" строком на 3 роки. 
Пiдстава: необхiднiсть переобрання нового складу Наглядової ради 
ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв 
Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА".
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо 
вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини та 
щодо посад, якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв.
14.06.2018 обрано член Наглядо-

вої ради 
ПАТ "УКР-
НАФТА"

Пожидаєв 
Костянтин 

Миколайович

- - - 0

Зміст інформації:
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14 червня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 26) 
Пожидаєв Костянтин Миколайович обраний членом Наглядової ради 
Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi представника 
акцiонера - публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна 
компанiя "Нафтогаз України" строком на 3 роки. 
Пiдстава: необхiднiсть переобрання нового складу Наглядової ради 
ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв 
Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА".
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо 
вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини та 
щодо посад, якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв.
14.06.2018 обрано член 

Наглядової 
ради 

ПАТ "УКР-
НАФТА"

Теклюк 
Ярослав 

Володими-
рович

- - - 0

Зміст інформації:
14 червня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 26) 
Теклюк Ярослав Володимирович обраний членом Наглядової ради 
Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi представника 
акцiонера - публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна 
компанiя "Нафтогаз України" строком на 3 роки. 
Пiдстава: необхiднiсть переобрання нового складу Наглядової ради 
ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв 
Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА".
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо 
вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини та 
щодо посад, якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв.
14.06.2018 обрано член 

Наглядової 
ради 

ПАТ "УКР-
НАФТА"

Загнiтко 
Полiна 

Михайлiвна

- - - 0

Зміст інформації:
14 червня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 26) 
Загнiтко Полiна Михайлiвна обрана членом Наглядової ради Публiчного 
акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi представника акцiонера 
- публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя 
"Нафтогаз України" строком на 3 роки. 
Пiдстава: необхiднiсть переобрання нового складу Наглядової ради 
ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв 
Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА".
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо 
вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини та 
щодо посад, якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв.
14.06.2018 обрано член 

Наглядової 
ради 

ПАТ "УКР-
НАФТА"

Ємцев 
Володимир 

Олександро-
вич

- - - 0

Зміст інформації:
14 червня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 26) 
Ємцев Володимир Олександрович обраний членом Наглядової ради 
Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi представника 
групи акцiонерiв: LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BRIDGEMONT 
VENTURES LIMITED та BORDO MANAGEMENT LIMITED строком на 
3 роки. 
Пiдстава: необхiднiсть переобрання нового складу Наглядової ради 
ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв 
Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА".
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо 
вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини та 
щодо посад, якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв.
14.06.2018 обрано член 

Наглядової 
ради 

ПАТ  "УКР-
НАФТА"

Юхименко 
Максим 

Петрович 

- - - 0

Зміст інформації:

14 червня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 26) 
Юхименко Максим Петрович обраний членом Наглядової ради 
Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi представника 
групи акцiонерiв: LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BRIDGEMONT 
VENTURES LIMITED та BORDO MANAGEMENT LIMITED строком 
на 3 роки. 
Пiдстава: необхiднiсть переобрання нового складу Наглядової ради 
ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв 
Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА".
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо 
вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини та щодо посад, якi вона обiймала протягом останнiх 
п’яти рокiв.
14.06.2018 обрано член 

Наглядової 
ради 

ПАТ "УКР-
НАФТА"

Лазоренко 
Владислав 
Петрович 

- - - 0

Зміст інформації:
14 червня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 26) 
Лазоренко Владислав Петрович обраний членом Наглядової ради 
Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi представника 
групи акцiонерiв: LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BRIDGEMONT 
VENTURES LIMITED та BORDO MANAGEMENT LIMITED строком на 
3 роки. 
Пiдстава:необхiднiсть переобрання нового складу Наглядової ради 
ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв 
Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА".
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо 
вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини та щодо посад, якi вона обiймала протягом останнiх 
п’яти рокiв.
14.06.2018 обрано член 

Наглядової 
ради 

ПАТ "УКР-
НАФТА"

Uriel Tzvi 
Laber (Урiел 
Цвi Лейбер)

- - - 0.000036

Зміст інформації:
14 червня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 26) Uriel 
Tzvi Laber (Урiел Цвi Лейбер) обраний членом Наглядової ради 
Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi представника 
групи акцiонерiв: LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BRIDGEMONT 
VENTURES LIMITED та BORDO MANAGEMENT LIMITED строком 
на 3 роки. 
Пiдстава: необхiднiсть переобрання нового складу Наглядової ради 
ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв 
Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА".
Посадова особа володiє 20 штук простих iменних акцiй ПАТ "УКРНАФТА", 
що складає 0.000036% статутного капiталу.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.
14.06.2018 обрано член 

Наглядової 
ради 

ПАТ "УКР-
НАФТА"

Maria Pitta 
(Марiя Пiтта)

- - - 0

Зміст інформації:
14 червня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 26) 
Maria Pitta (Марiя Пiтта) обрана членом Наглядової ради Публiчного 
акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi представника 
групи акцiонерiв: LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BRIDGEMONT 
VENTURES LIMITED та BORDO MANAGEMENT LIMITED строком 
на 3 роки. 
Пiдстава: необхiднiсть переобрання нового складу Наглядової 
ради 
ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв 
Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА".
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо 
вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини та щодо посад, якi вона обiймала протягом останнiх 
п’яти рокiв.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПривАТне АКцIонерне То-
вАрисТво «IвАно-фрАнКIвсьКий м’ясоКомбIнАТ»

2. Код за ЄДРПОУ 00451636
3. Місцезнаходження 76005, Iвано-Франкiвська обл., мiсто Iвано-

Франкiвськ, СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 10
4. Міжміський код, телефон та факс +380342223417 +380342223417
5. Електронна поштова адреса kochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації meat-frankivsk.com.ua 
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства
II. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ», що вiдбулись 
13.04.2018р., прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з 
публiчного на приватне, а також змiну найменнування ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ» 
на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБIНАТ» з дати державної реєстрацiї Статуту пiдприємства у 
новiй редакцiї. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей 
про юридичну особу, що мiстясься в Єдиному державному реєстрi юри-
дичних та фiзичних осiб-пiдпиємцiв та громадських формувань - 
18.06.2018р. Повне найменування пiдприємства до змiни - ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ»; 
повне найменування пiдприємства пiсля змiни - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ».

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 СТОРОЖЕНКО ВОЛОДИМИР 
ГРИГОРОВИЧ

Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.06.2018

(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента: ПривАТне АКцIонерне То-
вАрисТво "ШКIряне ПIДПриЄмсТво "свIТАноК"

2. Код за ЄДРПОУ: 00307891
3. Місцезнаходження: 79024, Львiвська обл., мiсто Львiв, ПРОМИСЛО-

ВА, будинок 53
4. Міжміський код, телефон та факс: +380676583068 +380676583068
5. Електронна поштова адреса: kochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: leather-svitanok.com.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства
II. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ШКIРЯНЕ ПIДПРИЄМСТВО «СВIТАНОК», що вiдбулись 
19.04.2018р., прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з 
публiчного на приватне, а також змiну найменнування ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШКIРЯНЕ ПIДПРИЄМСТВО «СВIТАНОК» 
на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШКIРЯНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«СВIТАНОК» з дати державної реєстрацiї Статуту пiдприємства у новiй 
редакцiї. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про 
юридичну особу, що мiстясься в Єдиному державному реєстрi юридичних 
та фiзичних осiб-пiдпиємцiв та громадських формувань - 18.06.2018р. По-
вне найменування пiдприємства до змiни - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ШКIРЯНЕ ПIДПРИЄМСТВО «СВIТАНОК»; повне наймену-
вання пiдприємства пiсля змiни - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ШКIРЯНЕ ПIДПРИЄМСТВО «СВIТАНОК».

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 КОВТОК ВIКТОР ПЕТРОВИЧ
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.06.2018
(дата)

 Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

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

1.1.Повне найменування емітента -
Публічне акціонерне товариство

«уКрелеКТроАПАрАТ»
1.2.Організаційно-правова форма емітента-публічне акціонерне това-

риство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 00213440
1.4. Місце знаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. В.Чорново-

ла,120
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента - (0382)78-84-94, 

(0382)74-67-36
1.6.Електронна поштова адреса емітента – urist.uea@gmail.com
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації –www.uea.com.ua.
1.8.Вид особливої інформації – Відомості про припинення емітента 

шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рі-
шенням вищого органу емітента або суду

2. Текст повідомлення 
15.06.2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРЕЛЕКТРО-

АПАРАТ» (Протокол №25 вiд 15.06.2018р.), з метою мiнiмiзацiї витрат то-
вариства, пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової 
форми, як публiчне акцiонерне товариство, було прийняте рiшення про 
припинення Публiчного акцiонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» 
(код за ЄДРПОУ 00213440, мiсцезнаходження: 29000, мiсто Хмельниць-
кий, вулиця В. Чорновола, 120, статутний капiтал 4 495 020 гривень), 
шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», мiсцезнаходження 29000, мiсто Хмельницький, 
вулиця В. Чорновола, 120, статутний капiтал 4 495 020 гривень, з резуль-
татом голосування «за» -17 440 678 голосiв (голосуючих акцiй), що стано-
вить 97 % вiд числа голосiв (голосуючих акцiй), якi брали участь у загаль-
них зборах, «проти»- 0 голосiв (голосуючих акцiй), «утримався» – 0 голосiв 
(голосуючих акцiй).

З моменту державної реєстрацiї у встановленому порядку Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», що створене 
внаслiдок перетворення Публiчного акцiонерного товариства «УКРЕЛЕК-
ТРОАПАРАТ», є правонаступником всiх прав та обов’язкiв Публiчного 
акцiонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» стосовно всiх його 
кредиторiв та боржникiв, включаючи зобов’язання, якi оспорюються сторо-
нами.

Акцiї ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» конвертуються в частки у статутному 
капiталi ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» та розподiляються серед його 
учасникiв. Розподiл часток серед його учасникiв вiдбувається iз збережен-
ням спiввiдношення кiлькостi акцiй (вiдсоткової частки вiд статутного 
капiталу ), що були у акцiонерiв ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ». Коефiцiєнт 
конвертацiї акцiй дорiвнює 1 (одиницi).

У зв’язку з тим, що акцiї iснують у бездокументарнiй формi, процедура 
обмiну полягає у переоформленнi установчих документiв та вiдображеннi у 
статутi ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», як правонаступника ПАТ «УКРЕЛЕК-
ТРОАПАРАТ», перелiку учасникiв ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», який пови-
нен вiдповiдати перелiку акцiонерiв ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» та часток 
учасникiв, розмiр яких у вартiсному та вiдсотковому вираженнi кожного 
учасника ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» буде дорiвнювати вартостi належ-
них акцiонеру акцiй та вiдсотку у статутному капiталi ПАТ «УКРЕЛЕКТРО-
АПАРАТ».

Склад учасникiв ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», розмiр часток в гривнях 
у статутному капiталi, якими кожен iз них володiтиме, вiдповiдатиме складу 
акцiонерiв та номiнальнiй вартостi належних їм акцiй вiдповiдно до перелiку 
акцiонерiв складеного для проведення Загальних зборiв акцiонерiв, що ма-
ють затвердити передавальний акт, та повинен бути зазначений в установ-
чих документах ТОВ«УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» - правонаступника ПАТ «УКР-
ЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

голова Правління
ПАТ «уКрелеКТроАПАрАТ»   Косковецька Є.с. 
 м.п.  18.06.2018

ПублІчне АКцІонерне ТовАрисТво
«уКрелеКТроАПАрАТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПривАТне АКцIонерне 
ТовАрисТво «ПолТАвсьКе ХлIбоПриймАльне 
ПIДПриЄмсТво». 2.Код за ЄДРПОУ: 05581898. 3.Місцезнахо-
дження: пл. Павленкiвська, буд.24, м.Полтава, 36014. 4.Міжміський код, те-
лефон та факс: (0532) 50-34-00, 66-94-93. 5.Електронна поштова адреса: 
m.bilitskij@kernel.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: http://05581898.infosite.
com.ua. 7.Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
18.06.2018 наглядовою радою ПрАТ «Полтавське ХПП» (протокол №б/н 

вiд 18.06.2018) прийнято рiшення, в зв’язку з закiнченням 30.06.2018 
термiну повноважень, переукласти трудовий контракт з директором това-
риства Брiднею Сергiєм Олексiйовичем на новий строк з 01.07.2018 по 
30.06.2019. Брiдня С. О. акцiями товариства не володiє; непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; письмову згоду на роз-
криття паспортних даних не надав. Іншi посади, якi Брiдня С. О. обiймав 
протягом останнiх п’яти рокiв – заступник директора ПрАТ «Полтавське 
ХПП» по Кiровоградськiй дiльницi.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Директор брідня с. о. 18.06.2018
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ПривАТне АКцIонерне ТовАрисТво 
«ЗАвоД рАДIоАПАрАТури». 

Код за ЄДрПоу 05416627.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про 

зміну складу посадових осіб емітента).
1. Місцезнаходження 03151, м.Київ, Мiшина,3
2. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 249-93-01

3. Електронна поштова 
адреса

zra@a.ks.ua

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

http://emitent.tetra-studio.com.ua/
zra

Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 

«Завод радiоапаратури» 18.06.2018 року (протокол №2/2018 вiд 
18.06.2018р.) було прийняте рiшення про припинення повноважень Голови 
наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Завод 
радiоапаратури» Довгого Тараса Олексiйовича (посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних) з 18.06.2018р. у зв’язку з достроко-
вим припиненням повноважень всiма членами наглядової ради вiдповiдно 
до ст. 57 Закону України «Про акцiонернi товариства». Довгий Тарас 
Олексiйович володiє акцiями товариства у розмiрi 33,0885 % вiд статутного 
капiталу, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Довгий Т.О. обiймав посаду члена наглядової ради Приватного акцiонерного 
товариства «Завод радiоапаратури» протягом 18 мiсяцiв (з 06.12.2016р.). 

Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 
«Завод радiоапаратури» 18.06.2018 року (протокол №2/2018 вiд 
18.06.2018р.) було прийняте рiшення про обрання членом наглядової ради 
Приватного акцiонерного товариства «Завод радiоапаратури» Довгого Та-
раса Олексiйовича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних) з 19.06.2018р. строком на 3 (три) роки, у зв’язку з припиненням 
повноважень попереднього складу наглядової ради. Довгий Тарас 
Олексiйович володiє акцiями товариства у розмiрi 33,0885 % вiд статутного 
капiталу, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Прийняття рiшення про оброння нового складу наглядової ради товари-
ства обумовлене припиненням повноважень попереднього складу нагля-
дової ради товариства. Довгий Т.О. протягом останнiх п’яти рокiв обiймав 
посаду голови наглядової ради ПрАТ «Завод радiоапаратури».

Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 
«Завод радiоапаратури» 18.06.2018 року (протокол №2/2018 вiд 
18.06.2018р.) було прийняте рiшення про припинення повноважень члена 
наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Завод 
радiоапаратури» Гуляєвої Оксани Станiславiвни (посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних) з 18.06.2018р. у зв’язку з достро-
ковим припиненням повноважень всiма членами наглядової ради 
вiдповiдно до ст. 57 Закону України «Про акцiонернi товариства». Гуляєва 
Оксана Станiславiвна акцiями товариства не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Гуляєва О.С. обiймала 
посаду члена наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «За-
вод радiоапаратури» протягом 18 мiсяцiв (з 06.12.2016р.). 

Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 
«Завод радiоапаратури» 18.06.2018 року (протокол №2/2018 вiд 
18.06.2018р.) було прийняте рiшення про обрання членом наглядової ради 
Приватного акцiонерного товариства «Завод радiоапаратури» Гуляєвої 
Оксани Станiславiвни (посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних) з 19.06.2018р. строком на 3 (три) роки, у зв’язку з припинен-
ням повноважень попереднього складу наглядової ради. Гуляєва О.С. 
акцiями товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Прийняття рiшення про оброння нового складу 
наглядової ради товариства обумовлене припиненням повноважень попе-
реднього складу наглядової ради товариства. Гуляєва О.С. протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймала посади: директор Благодiйної органiзацiї 
«Благодiйний фонд «МОЖЕМО РАЗОМ» (з 26.04.2011 р. по сьогоднiшнiй 
день), директор ТОВ «ДIМ ОРЕНДИ» (з 22.07.2013 р. по сьогоднiшнiй 
день), генеральний директор ТОВ «ДУБОВИЙ РАЙ» (з 08.07.2013 р. по 
сьогоднiшнiй день), генеральний директор ТОВ «КОТЕДЖНЕ МIСТЕЧКО 
«ДУБОВИЙ РАЙ» (з 10.09.2013 р. по сьогоднiшнiй день), член наглядової 
ради ПрАТ «Завод радiоапаратури» (з 06.12.2011 р. по сьогоднiшнiй день). 
Гуляєва О.С. є представником ТОВ «Комерцiйна власнiсть» 
(iдентифiкацiйний код 33396355), яке володiє акцiями товариства у розмiрi 
66,2762 % вiд статутного капiталу.

Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 
«Завод радiоапаратури» 18.06.2018 року (протокол №2/2018 вiд 
18.06.2018р.) було прийняте рiшення про припинення повноважень члена 
наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Завод 
радiоапаратури» Сисоєва Андрiя Вiкторовича (посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних) з 18.06.2018р. на пiдставi його заяви 
про звiльнення за власними бажанням. Сисоєв Андрiй Вiкторович акцiями 
товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Прийняття рiшення про припинення повноважень члена 
наглядової ради Сисоєва А.В. обумовлене його заявою про звiльнення. Си-
соєв А.В. обiймав посаду члена наглядової ради Приватного акцiонерного 
товариства «Завод радiоапаратури» протягом 18 мiсяцiв (з 06.12.2016р.). 

Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 
«Завод радiоапаратури» 18.06.2018 року (протокол №2/2018 вiд 
18.06.2018р.) було прийняте рiшення про обрання членом наглядової ради 
Приватного акцiонерного товариства «Завод радiоапаратури» Яковчука 
Михайла Юрiйовича (посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних) з 19.06.2018р. строком на 3 (три) роки, у зв’язку з припинен-
ням повноважень попереднього складу наглядової ради. Яковчук М.Ю. 
акцiями товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Прийняття рiшення про оброння нового складу 
наглядової ради товариства обумовлене припиненням повноважень попе-
реднього складу наглядової ради товариства. Яковчук М.Ю. протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймав посади: директор ТОВ «ЦЕФЕЙ ТРЕЙДIНГ» (з 
26.12.2015р. по сьогоднiшнiй день), директор ТОВ «ТЕХНОФОРТ ГРУП» (з 
06.11.2015р. по 13.12.2016р.), заступник генерального директора 
Нацiонального комплексу «Експоцентр України» (з 29.07.2014р. по 
05.11.2015р.), головний юрисконсульт ТОВ «Елма-Iнвест» (з 01.05.2010р. 
по 24.07.2014р.). Яковчук М.Ю. є представником ТОВ «Комерцiйна 
власнiсть» (iдентифiкацiйний код 33396355), яке володiє акцiями товари-
ства у розмiрi 66,2762 % вiд статутного капiталу.

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

тю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

"Одеський завод шампанських вин"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 32224466
3. Місцезнаходження емітента: 65058 м.Одеса Французський б-р, 

буд.36
4. Міжміський код, телефон та факс емітента : (048)7344801,630414 

630414
5. Електронна поштова адреса емітента : Office@oswc.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації : www.champagne.odessa.ua

7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну власникiв акцiй яким 
належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім 
публічного акціонерного товариства)

2. Текст повідомлення
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власнос-

ті на акції в депозитарній системі 15.06.2018 р. Частка акціонера Товари-
ство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВИНФОРТ» (Україна), Код за ЄДРПОУ 
30704028 (місцезнаходження: м. Одеса, пров. Катаєва, буд.3) у загальній 
кількості акцій змінилася з 99.772% до 100.000%, у тому числі частка у за-
гальної кількості голосуючих акцій змінилася з 99.968% до 100.000%. 

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ____________ Поздняков Iван Васильович
       М.П.

 ПривАТне АКцIонерне ТовАрисТво “оДесьКий ЗАвоД ШАмПАнсьКиХ вин”

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПривАТне АКцІонерне ТовАрисТво 
«свс-ДнІПро»

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 00132807)

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «свс - Дні-
про» 

(код ЄДРПОУ 00132807, адреса: 07300, Київська обл., м. Вишгород, 
вул. Шкільна, 4) 

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 
24 липня 2018 року об 11-00 годині

за адресою: 07300, Київська обл., м. вишгород, вул. Шкільна, 4, 
кімната №1

Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Про затвердження складу лічильної комісії.
3. Про затвердження процедури проведення зборів.
4. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства 

«СВС-Дніпро» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження 
Статуту Приватного акціонерного товариства «СВС-Дніпро» в новій редак-
ції (приведення у відповідність до змін у Законі України «Про акціонерні 
товариства»).

5. Про внесення змін до Положень Про Загальні збори акціонерів Това-
риства, Про Наглядову раду Товариства та Директора Товариства шляхом 
викладення їх у нових редакціях.

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.

Порядок участі та голосування на Позачергових Загальних зборах 
акціонерів за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповно-
важена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право 
призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність 
на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може місти-
ти завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного за-
гальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рі-
шення потрібно проголосувати.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Позачергових Загальних 
зборів акціонерів:

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери товари-
ства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами 
відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 23 
липня 2018 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 08.30 год. до 
16.30 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.45 год.) за адресою: м. Київ, 
вул. Промислова, 4-а. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Директор Товариства. Довідки за теле-
фоном: (044) 545-71-24.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону україни «Про акціонерні товариства»:

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів до дати проведення позачергових загальних збо-
рів акціонерів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайо-
митися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий 
час та в доступному місці, а в день проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів - також у місці їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загаль-
них зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не 
пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодав-
ством, за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4-а.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень з питань проекту порядку денного: http://svsdnipro.ua/

Право на участь у Загальних зборах мають акціонери, яких внесено до 
переліку акціонерів ПрАТ «СВС-Дніпро» станом на 24.00 годину «18» лип-
ня 2018 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься за місцем про-
ведення зборів з 10.30 до 10.45 за київським часом 24 липня 2018 року.

Директор  м.в. Кравченко

До уваги акціонерів 
Приватного акціонерного товариства «свс - Дніпро» 

(код ЄДРПОУ 00132807, адреса: 07300, Київська обл., м. Вишгород, 
вул. Шкільна, 4) 

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 
25 липня 2018 року об 11-00 годині

за адресою: 07300, Київська обл., м. вишгород, вул. Шкільна, 4, 
кімната №1

Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Про затвердження складу лічильної комісії.
3. Про затвердження процедури проведення зборів.
4. Про вирішення питання щодо обрання Ревізора Приватного акціо-

нерного товариства «СВС-Дніпро».
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 

представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представля-
ти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимога-
ми чинного законодавства.

Порядок участі та голосування на Позачергових Загальних збо-
рах акціонерів за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також упо-
вноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має пра-
во призначити свого представника постійно або на певний строк. Дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів 
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку 
денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (про-
ти якого) рішення потрібно проголосувати.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до Позачергових Загаль-
них зборів акціонерів:

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери това-
риства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матері-

алами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлен-
ня до 24 липня 2018 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 08.30 год. 
до 16.30 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.45 год.) за адресою: 
м. Київ, вул. Промислова, 4-а. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства. Довідки 
за телефоном: (044) 545-71-24.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 
Закону україни «Про акціонерні товариства»:

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів до дати проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів Товариство повинно надати акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, 
робочий час та в доступному місці, а в день проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціоне-
рів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Това-
риства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до 
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиції акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений 
чинним законодавством, за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4-а.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
тами рішень з питань проекту порядку денного: http://svsdnipro.ua/

Право на участь у Загальних зборах мають акціонери, яких внесено 
до переліку акціонерів ПрАТ «СВС-Дніпро» станом на 24.00 годину  
«19» липня 2018 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься за місцем 
проведення зборів з 10.30 до 10.45 за київським часом 25 липня 
2018  року.

Директор  м.в. Кравченко

ПривАТне АКцІонерне ТовАрисТво «свс-ДнІПро»
Повідомлення про проведення загальних зборів

(код за ЄДРПОУ: 00132807)
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 14360570
3. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 716-34-50  -
5. Електронна поштова адреса: Karina.Gajdash@privatbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://privatbank.ua/about/manage-
ment/corp

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного
товариства

II. Текст повідомлення

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

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

2. Найменування посади
Голова Правління Банку Крумханзл Петр

15.06.2018 р.

№
з/п

Дата вчинення
дії

Повне найменування
акціонерного товариства

до зміни

Повне найменування
акціонерного

товариства після зміни
1 2 3 4

1 14.06.18

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК
"ПРИВАТБАНК"

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК
"ПРИВАТБАНК"

Зміст інформації: Вiдповiдно до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України
№ 519 вiд 21.05.2018 змiнено тип ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з публiчного ак-
цiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство та затвердже-
но нове найменування банку - АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙ-
НИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК". Датою державної реєстрацiї вiдповiдних змiн
до вiдомостей про юридичну особу, що мiститься в ЄДР є 14.06.2018.
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - ПУБЛIЧНЕ АК-
ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК". Повне
найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК".

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 

"БАНК СIЧ"
2. Код за ЄДРПОУ 37716841
3. Місцезнаходження 01033 Київ Володимирська 63
4. Міжміський код, телефон та факс 044 207-14-70 044 289 37 84
5. Електронна поштова адреса bank@sichbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.sichbank.com.ua

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

II. Текст повідомлення
26 квiтня 2018 року вiдбулися рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «БАНК 

СIЧ», за результатами яких прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного 
товариства та його найменування.

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну 
особу, що мiстяться в ЄДР – 15.06.2018 р.

Змiнено тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне.
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СIЧ».Повне найменування акцiонерного 
товариства пiсля змiни: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СIЧ». Скоро-
чене найменування акцiонерного товариства до змiни: ПАТ «БАНК СIЧ». 
Скорочене найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: АТ «БАНК 
СIЧ».

Емiтент також повiдомляє про здiйснення 15 червня 2018 р. державної 
реєстрацiї Статуту АТ «БАНК СIЧ», який затверджений у новiй редакцiї 
26 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «БАНК 
СIЧ». Змiни, пов’язанi iз змiною прав акцiонерiв, внесенi до Статуту 
вiдповiдно до вимог законодавства України, у тому числi у зв’язку iз набран-
ням чинностi Законом України № 2210-VIII «Про внесення змiн до деяких 
законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення 
iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв».

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 Мельник Петро Петрович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.06.15
(дата)

АКцIонерне ТовАрисТво “бАнК сIч”

 Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні )

1.Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента -

ПублІчне АКцІонерне ТовАрисТво 
«уКрелеКТроАПАрАТ»

1.2.Організаційно-правова форма емітента-публічне акціонерне това-
риство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 00213440
1.4. Місце знаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. В.Чорновола,120
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента - (0382)78-84-94,  

(0382)74-67-36
1.6.Електронна поштова адреса емітента – urist.uea@gmail.com
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації –www.uea.com.ua.
1.8. Вид особливої інформації – Відомості про прийняття рішення про 

виплату дивідендів.
2. Текст повідомлення 

Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» по пiдсумках 
роботи пiдприємства за звiтний перiод 2017 року, якi вiдбулись 15.06.2018 
року, постановили:

- весь чистий прибуток в сумi 82 567 000 грн., одержаний по результа-
тах роботи Товариства за 2017 рiк, направити на виплату дивiдендiв, що 
на одну акцiю становить 4,59 грн.;

- визначити 03.07.2018 року - датою складання перелiку осiб, якi мають пра-
во на отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2017 роцi;

- нарахування та виплату дивiдендiв здiйснити з 09.07.2018 року по 
14.12.2018 року.

Спосiб виплати дивiдендiв:
- шляхом перерахування на грошовий рахунок (банкiвський рахунок) 

акцiонера; 
- шляхом поштового переказу на адресу акцiонера, що зазначена в 

перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв.
Виплата дивiдендiв буде проводитись в повному обсязi. Виплата част-

ками можлива лише за власним бажанням акцiонера.
3. Підпис

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

голова Правління 
ПАТ «уКрелеКТроАПАрАТ»  Косковецька Є.с.
 М.П.  18.06.2018

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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большинство банков воспользуется 
возможностью squeeze-out,  

прогнозируют в нбу
Банки будут активно использовать норму закона о прину-

дительном выкупе акций у миноритарных акционеров 
(squeeze-out), считает директор департамента лицензирова-
ния Национального банка Украины (НБУ) Александр Бевз.

«Думаю, большинство банков этой опцией воспользу-
ется», – сказал он на Пятом Международном форуме 

корпоративных секретарей в Киеве, прошедшем на ми-
нувшей неделе.

А.Бевз отметил, что, примерно, в 75 банков из 82 дей-
ствующих есть мажоритарный собственник с долей бо-
лее 95%, хотя иногда это и не следует из обнародован-
ной структуры собственности.

В качестве примера он привел Укрсоцбанк, основной 
акционер которого ABH Holding недавно сообщил о на-
мерении провести такой принудительный выкуп акций.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПЕРСПЕКТИВА"  
ідентифікаційний код юридичної особи: 31344111; місцезнаходження:

61153, м.Харків, вул.Гвардійців Широнінців, буд.1-А; тел./факс:
0577105815; електронна поштова адреса: perspect@atrep.com.ua; адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: perspectiva.infosite.com.ua.                    

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПЕРСПЕКТИВА" 13 червня 2018

року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб ПрАТ "ПЕРСПЕК-
ТИВА". Припинено повноваження:

- Члена Наглядової ради Багінського Валерія Зеноновича, який не воло-
діє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з
27.02.2012 року;

- Члена Наглядової ради Гайденко Едуарда Анатолійовича, який не во-
лодіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з
27.02.2012 року;

- Члена Наглядової ради Лє Ньят Куанг, який володіє часткою у статутно-
му капіталі Товариства у розмірі 9,9988% (883 шт. простих іменних акцій),
перебував на посаді з 27.02.2012 року;

- Члена Ревізійної комісії Гарби Олександра Володимировича, який не
володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з
27.02.2012 року;

- Члена Ревізійної комісії Вардзєлова Володимира Володимировича,
який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на
посаді з 27.02.2012 року;

- Члена Ревізійної комісії Лє Ньят Куанг, який не володіє часткою у ста-
тутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 27.02.2012 року.

Обрано строком на 3 (три) роки:
- Члена Наглядової ради Багінського Валерія Зеноновича, який є пред-

ставником акціонера (ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО", код юридичної осо-
би - 22649344) та не володіє часткою у статутному капіталі Товариства,
протягом останніх п'яти років обіймав посади Члена Наглядової ради ПрАТ
"ПЕРСПЕКТИВА", Голови Наглядової ради ПрАТ "АЛЬПАРІС", Члена Наг-
лядової ради ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" (ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА
КО"), Голови Правління ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО", радника Голови
Правління з питань взаємодії з контролюючими органами;

- Члена Наглядової ради Гайденко Едуарда Анатолійовича, який є пред-
ставником акціонера (ПрАТ "АВЕК ХОЛДИНГ", код юридичної особи -
32675319) та який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства,
протягом останніх п'яти років обіймав посаду Члена Наглядової ради ПрАТ
"ПЕРСПЕКТИВА";

- Члена Наглядової ради Лє Ньят Куанг, який є акціонером та володіє час-

ткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 9,9988% (883 шт. простих
іменних акцій), протягом останніх п'яти років обіймав посаду Члена Нагля-
дової ради ПрАТ "ПЕРСПЕКТИВА".

Обрано строком на 5 (п'ять) років:
- Члена Ревізійної комісії Вінакова Андрія Вікторовича, який не володіє

часткою у статутному капіталі Товариства, протягом останніх п'яти років
обіймав посади начальника відділу нагляду за додержанням законів орга-
нами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльнос-
ті Прокуратури Харківської області, директора ТОВ "Юридична компанія
"Міжнародний правовий захист", начальника відділу внутрішнього контро-
лю ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО";

- Члена Ревізійної комісії Лисенко Лілію Вікторівну, яка не володіє час-
ткою у статутному капіталі Товариства, протягом останніх п'яти років обій-
мала посади юриста ТОВ "ХАРВЕТ", головного юрисконсульта  Представ-
ництва "АВЕК ЮКРЕЙН ГРУП АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД", директо-
ра ТОВ "Мушетеску і Партнери", начальника юридичного відділу Представ-
ництва "ВІАЙ2 ПАРТНЕРС ГМБХ";

- Члена Ревізійної комісії Крутильову Галину Георгіївну, яка не володіє
часткою у статутному капіталі Товариства, протягом останніх п'яти років
обіймала посади фінансового контролера АТ "Концерн АВЕК та Ко", голов-
ного бухгалтера КК "Підземне місто", директора з економіки ТОВ "ПРЕІЗ",
аудитора ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО".

Наглядовою радою ПрАТ "ПЕРСПЕКТИВА" 13 червня 2018 року прий-
нято рішення про обрання Головою Наглядової ради ПрАТ "ПЕРСПЕКТИ-
ВА" Гайденко Едуарда Анатолійовича, який є представником акціонера
(ПрАТ "АВЕК ХОЛДИНГ", код юридичної особи - 32675319) та який не во-
лодіє часткою у статутному капіталі Товариства, протягом останніх п'яти
років обіймав посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "ПЕРСПЕКТИВА";

Ревізійною комісією ПрАТ "ПЕРСПЕКТИВА" 13 червня 2018 року прий-
нято рішення про обрання Головою Ревізійної комісії ПрАТ "ПЕРСПЕКТИ-
ВА" Вінакова Андрія Вікторовича, який не володіє часткою у статутному ка-
піталі Товариства, протягом останніх п'яти років обіймав посади начальни-
ка відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при
провадженні оперативно-розшукової діяльності Прокуратури Харківської
області, директора ТОВ "Юридична компанія "Міжнародний правовий за-
хист", начальника відділу внутрішнього контролю ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК
ТА КО".

Посадові особи повноваження яких були припинені та обрані посадові
особи не надали згоди на розкриття паспортних даних. Посадові особи
повноваження яких були припинені та обрані посадові особи непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

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

Директор Чернов Анатолій Миколайович

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

СТВО «СИНЕЛЬНИКIВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД»
2. Код за ЄДРПОУ: 00231573 
3. Місцезнаходження: 52500 Днiпропетровська обл., м. Синельникове, 

вул. Ленiна, 130
4. Міжміський код, телефон та факс: (05663) 4-21-24
5. Електронна поштова адреса: srz@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для 
розкриття інформації http://ucap.dp.ua/00231573
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ Змі-

на типу акціонерного товариства 
II. Текст повідомлення

25.04.2018 року Загальними зборами акціонерів ПАТ «СИНЕЛЬ-

НИКIВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД » , з метою приведення дiяльностi Това-
риства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства, було прийнято 
рiшення про змiну типу товариства.Державну реєстрацiю відповідних змін 
до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР здiйснено 
15.06.2018 року.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни - ПУБЛІЧНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД».

Повне найменування акціонерного товариства після зміни - ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗА-
ВОД». 

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

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

Генеральний директор _________  Демиденко Сергiй Iванович
 (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
  18.06.2018

ПривАТне АКцIонерне ТовАрисТво «синельниКIвсьКий ресорний ЗАвоД»

НОВИНИ
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В то же время А.Бевз отказался комментировать воз-
можность squeeze-out в случае Райффайзен банка 
Аваль, чьи акции представляют наибольший интерес 
для рынка.

Член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовом 
рынку Максим Либанов уточнил, что несколько украин-
ских банков уже завершили процедуру принудительного 
выкупа акций.

Как сообщалось, принятый 23 марта 2017 года закон 
«О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Украины в части повышения уровня корпоративно-
го управления в АО» ввел в законодательное поле стра-
ны процедуры squeeze-out и sell-out (принудительный 
выкуп и принудительная продажа акций).

Согласно требованиям закона, после концентрации 
каким-либо лицом или группой лиц, действующих со-
вместно, контрольного или значительного контрольного 
пакета, миноритарии имеют право потребовать от мажо-
ритария выкуп принадлежащих им акций. В свою оче-
редь, в случае доминирующего контрольного пакета ма-
жоритарий может потребовать обязательной продажи 
акций миноритариями.

украина успешно прошла аудит IMO
Украина успешно прошла аудит Международной мор-

ской организации (IMO), сообщил министр инфраструк-
туры Украины Владимир Омелян.

«Мы смогли организоваться и доказали, что Украи-
на  - это морское государство! Причем, результат аудита 

порадовал не только нас, но и международных аудито-
ров. При среднем количестве замечаний к каждой стра-
не по итогам аудита - более 22, в Украине - менее 10, а 
предостережение вообще одно», - написал В.Омелян на 
своей странице в соцсети Facebook

По его словам, теперь украинских специалистов при-
глашают становиться аудиторами IMO, а Украина будет 
примером для других государств, как готовиться к таким 
аудитам.

Министр также подчеркнул важность аудита IMO для 
Украины, заявив о том, что 80% мировых грузовых пере-
возок – морские, а каждый шестой моряк в мире - украи-
нец.

Министр выразил благодарность команде Министер-
ства инфраструктуры Украины, руководителю Админи-
страция морских портов Украины и правительственной 
команде во главе премьер-министров Владимиром 
Гройсманом, а также отдельную благодарность Послу 
Канады в Украине господину Роману Ващуку и группе 
высокопоставленных канадских экспертов, которые по-
могали украинской отрасли проходить этот аудит.

Как сообщалось, в июле 2017 года Министерство ин-
фраструктуры Украины и проект международной техни-
ческой помощи EDGE, финансируемый правительством 
Канады подписали совместный план действий по под-
держке реформ в секторе морской безопасности.

При подготовке раздела «Новини»  
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. АТ БАНК СІЧ 17
2. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВЕЛЕКТРОРЕМОНТ 7
3. ПРАТ ВІННИЦЯФАРМАЦІЯ 8
4. ПРАТ ВТОРКОЛЬОРМЕТ 6
5. АО ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ 6
6. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ - 5 6
7. ПРАТ ЗАВОД РАДІОАПАРАТУРИ 15
8. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 13
9. ПРАТ КИЇВІНВЕСТ-БУДІНДУСТРІЯ-4 14
10. ПАТ КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 1
11. АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 17
12. ПРАТ МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ КОТЕЛЬНИЙ ЗАВОД 9
13. ПАТ МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 7
14. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН 15
15. ПРАТ ПЕРСПЕКТИВА 18
16. ПРАТ ПОЛТАВСЬКЕ ХПП 14
17. ПРАТ СВІТАНОК 13
18. ПРАТ СВС-ДНІПРО 16
19. ПРАТ СВС-ДНІПРО 16
20. ПРАТ СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД 6
21. ПРАТ СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД 18
22. ПАТ ТОМАК 2
23. ПАТ УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ 5
24. ПАТ УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ 13
25. ПАТ УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ 17
26. ПАТ УКРНАФТА 10
27. ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРИБУТОК» 6
28. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД 4
29. ПРАТ ЮРІЯ 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 № 18115
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
18.06.2018 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
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