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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.07.2018 № 467, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств, облігацій міжнародних фінансових організацій 
та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі зміна-
ми), та відповідно до відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, у формі Витягу від 12.07.2018 
за № 1004202707, про припинення 10.07.2018 за судо-
вим рішенням ТОВ «Агропродукт» (код ЄДРПОУ: 
30348780) (Судове рішення про припинення юридичної 
особи у зв'язку з визнанням її банкрутом, 25.09.2017, 
46/553-б, Господарський суд міста Києва) та внесення 
запису про державну реєстрацію припинення юридичної 
особи у зв'язку з визнанням її банкрутом 27.06.2018, 
10/202/06, Господарський суд Миколаївської області), 
скасовано реєстрацію випуску облігацій серії В 

тов «агро продукт» (код ЄДРПОУ: 30348780). Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій серії В ТОВ «Агро-
продукт» від 04.05.2005 року №86/2/05, видане Держав-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження №133-Кф-С-о від 
16 липня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку, відповідно до пункту 3 розділу V 
Положення про порядок припинення пайового інвести-
ційного фонду, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 листо-
пада 2013 року № 2605, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 17 грудня 2013 року за №2128/24660 (із 
змінами), та відповідно до наданих документів ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПА-
НІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БУДІВЕЛЬНІ ПРОЕК-
ТИ» для виключення відомостей про Пайовий венчурний 
недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «АРІ-
ЕС», реєстраційний код за Реєстром: 2331330, з Єдиного 
державного реєстру інститутів спільного інвестування у 
зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію регламенту 
пайового венчурного недиверсифікованого закрито-
го інвестиційного фонду «арІеС» товариСтва З 
оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬнІСтЮ «КомпанІя З 
УправлІння аКтивами «БУдІвелЬнІ проеКти», 
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зареєстрованого 25.05.2009 року. Анульовано свідоцтво 
про внесення відомостей про Пайовий венчурний неди-
версифікований закритий інвестиційний фонд «АРІЕС», 
реєстраційний код за Реєстром: 2331330, ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БУДІВЕЛЬНІ ПРОЕКТИ» до 
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвес-
тування від 25.05.2009 року № 1330, видане Державною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку – розпо-
рядження №0335-ІС від 30 липня 2018 року.

31.07.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство "БАЗИС"
2. Код за ЄДРПОУ 14231737
3. Місцезнаходження 14021, м. Чернiгiв, 

вул.Любецька, 70
4. Міжміський код, телефон та факс 0462-649226 0462-649227
5. Електронна поштова адреса info@bazis.cn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://smida.gov.ua/site/14231737/

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

II. текст повідомлення
15.12.2017 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв 

Публiчного акцiонерного товариства «БАЗИС» було прийнято рiшення 

змiнити тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне, у зв'язку з 
чим змiнити найменування товариства з 30.07.2018 року. Державна 
реєстрацiя вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що 
мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - 
пiдприємцiв та громадських формувань проведена 31.07.2018 року. Повне 
найменування акцiонерного товариства до змiни - Публiчне акцiонерне то-
вариство «БАЗИС». Повне найменування акцiонерного товариства пiсля 
змiни - Акцiонерне товариство «БАЗИС».

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 Склярець андрiй вiкторович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 31.07.2018
(дата)

аКцIонерне товариСтво “БаЗиС”

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 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "УКРСОЦБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, 

вул. Ковпака, буд. 29
4. Міжміський код, телефон та факс +38 044 205 45 55 -
5. Електронна поштова адреса report_stockmarket@ukrsotsbank.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

https://www.ukrsotsbank.com/sp_
reginfo/

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

II. текст повідомлення
30.07.2018 р., на пiдставi рiшення єдиного акцiонера ПАТ «УКРСОЦ-

БАНК» (надалi - Банк) - компанiї Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. (ABH Holdings  S.A.), 
якiй належить 100 % акцiй Банку, членом Наглядової Ради Банку на строк 

до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв обрано Пiлєцькi Мартiна 
(Martin Pilecky) (паспорт: P CZE № 41110232 виданий 08.11.2012 
Мунiципалiтетом Черношице ). Посадова особа є представником Ей-Бi-Ейч 
Холдiнгс С.А. (ABH Holdings S.A., реєстрацiйний № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: бульвар Дю Прiнс 
Анрi, 3, Люксембург, L-1724, Велике Герцогство Люксембург). Пiлєцькi 
Мартiн часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Iншi посади, якi обiймав Пiлєцькi Мартiн протягом останнiх п'яти рокiв:
з 25.04.2017 по 07.09.2017 - ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Член Спо-

стережної Ради;
з 26.04.2018 по теперiшнiй час - ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Член 

Спостережної Ради;
з 07.03.2013 по теперiшнiй час - АТ «АЛЬФА-БАНК» (Росiйська 

Федерацiя), Директор з питань iнформацiйних технологiй, член Правлiння.

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 Свiтек Iван
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.07.2018
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво “УКрСоцБанК”

приватне аКцІонерне товариСтво ІнСтитУт 
«СУмипроеКт», код ЄдрпоУ 02497973

(місцезнаходження: 40030, м. Суми, вул. Кірова, 25)
(далі-Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних 

зборів акціонерів, які відбудуться 20 серпня 2018 року за адресою: 
м. Суми, вул. Кірова, 25, кімната для переговорів. початок зборів о 
13 годині 00 хвилин. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюва-
тиметься з 12 години 30 хвилин до 12 години 55 хвилин за місцем прове-
дення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах – 14 серпня 2018 р.

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії .
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження ліквідаційного балансу Товариства.
Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними 

для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, звернувшись з пись-
мовим запитом або особисто до особи, відповідальної за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами, кожний робочий день з 10-00 по 16-00 (перерва з 

12-00 по 13-00) за адресою: м. Суми, вул. Кірова, 25, приймальна голови прав-
ління, а в день проведення Загальних зборів - також у місті їх проведення. Пись-
мовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття 
рішень, повинен містити П.І.Б. акціонера, адресу місця проживання або пошто-
ву адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати 
документ, що підтверджує його особу та повноваження. Посадовою особою То-
вариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є 
ліквідатор Товариства Павловський Василь Григорович. Відповідно до ч.5 ст. 47 
ЗУ «Про акціонерні товариства» подання акціонерами пропозицій до питань, 
включених до порядку денного загальних зборів не передбачається. Адреса 
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного: http://02497973.smida.gov.ua. 
На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів загальна кількість акцій Товариcтва становить 8 883 шту-
ки, кількість голосуючих акцій Товариства становить 5 313 штук Для участі у 
зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представни-
кам акціонерів - документ, що посвідчує особу та доручення, оформлене відпо-
відно до вимог чинного законодавства. Довідки за телефоном: (0542)611061.

ліквідатор товариства.
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Полтавахолод

2. Код за ЄДРПОУ: 01553770
3. Місцезнаходження: 36009 м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 51/2
4. Міжміський код, телефон та факс: 0532536113, 0532536112
5. Електронна поштова адреса: mainbuh_vatholod@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: poltavaholod.pat.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про при-
йняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

ІІ. текст повідомлення 
1. Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів : 27.07.2018  р.
Відомості щодо правочинів : правочини по відчудженню Товариством 
виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню 
ним послуг третім особам, - вартість кожного правочину не повинна 
перевищувати суму 85 млн.грн.(вісімдесят п'ять мільойнів гривень). 
Гранична сукупна вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочи-
ни не повинна перевищувати суму 150 млн.грн. (сто п'ятдесят мільйо-
нів гривень). Вартість активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності : 35314 тис. грн. Співвідношення гранічної сукупної 
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках) : 424,76072%; загальна кіль-
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах : 7263876; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прий няття рішення : 7206060; кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «проти» прийняття рішення : 0; кількість голосуючих акцій, що 
не брали участі у голосуванні : 57816; 

2. Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів : 27.07.2018  р.
Відомості щодо правочинів : правочини по розпорядженню основними 
фондами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна 
(відчудження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню 
Товариством об'єктів нерухомого майна, - вартість кожного правочину 
не повинна перевищувати суму 40 млн.грн.(Сорок мільойнів гривень). 
Гранична сукупна вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочи-
ни не повинна перевищувати суму 40 млн.грн. (Сорок мільйонів гри-
вень). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансо-
вої звітності : 35314 тис. грн. Співвідношення гранічної сукупної 
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках) : 113,26952%; загальна кіль-
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах : 7263876; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прий няття рішення : 7206060; кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «проти» прийняття рішення : 0; кількість голосуючих акцій, що 
не брали участі у голосуванні : 57816; 

3. Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів : 27.07.2018  р.
Відомості щодо правочинів : правочини по придбанню та відчудженню 
Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матері-
али, енергоресурси, товари та інше майно, - вартість кожного право-
чину не повинна перевищувати суму 80 млн.грн.(Вісімдесят мільойнів 
гривень). Гранична сукупна вартість, на яку можуть бути здійснені такі 
правочини не повинна перевищувати суму 120 млн.грн. (Сто двадцять 
мільйонів гривень). Вартість активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності : 35314 тис. грн. Співвідношення гранічної су-
купної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 339,80857%; за-
гальна кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах : 7263876; кількість голосуючих акцій, що проголосува-
ли «за» прийняття рішення : 7206060; кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення : 0; кількість голосуючих 
акцій, що не брали участі у голосуванні : 57816; 

4. Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів : 27.07.2018  р.
Відомості щодо правочинів : правочини направлені на отримання То-

вариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, до-
говори іпотеки та застави) , - вартість кожного правочину не повинна 
перевищувати суму 60 млн.грн.(Шістдесят мільойнів гривень). Гранич-
на сукупна вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини не 
повинна перевищувати суму 110 млн.грн. (Сто десять мільйонів гри-
вень). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансо-
вої звітності : 35314 тис. грн. Співвідношення гранічної сукупної вар-
тості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках) : 311,49119%; загальна кіль-
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах : 7263876; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прий няття рішення : 7206060; кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «проти» прийняття рішення : 0; кількість голосуючих акцій, що 
не брали участі у голосуванні : 57816; 

5. Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів : 27.07.2018  р.
Відомості щодо правочинів : правочини по забезпеченню виконання 
Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними до-
говорами (договори застави, поруки) , - вартість кожного правочину не 
повинна перевищувати суму 85 млн.грн.(Вісімдесят п'ять мільойнів 
гривень). Гранична сукупна вартість, на яку можуть бути здійснені такі 
правочини не повинна перевищувати суму 125 млн.грн. (Сто двадцять 
п'ять мільйонів гривень). Вартість активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності : 35314 тис. грн. Співвідношення гра-
нічної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 353,96727%; 
загальна кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах : 7263876; кількість голосуючих акцій, що проголосува-
ли «за» прийняття рішення : 7206060; кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення : 0; кількість голосуючих 
акцій, що не брали участі у голосуванні : 57816; 

6. Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів : 
27.07.2018  р.Відомості щодо правочинів : правочини по передачі То-
вариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених догово-
рах (договори по переведенню боргу, про відступлення права вимо-
ги) , - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 
60  млн.грн.(Шістдесят мільойнів гривень). Гранична сукупна вартість, 
на яку можуть бути здійснені такі правочини не повинна перевищува-
ти суму 125 млн.грн. (Сто двадцять п'ять мільйонів гривень). Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 
35314 тис. грн. Співвідношення гранічної сукупної вартості правочи-
нів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансо-
вої звітності (у відсотках) : 353,96727%; загальна кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах : 7263876; кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення : 
7206060; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прий-
няття рішення : 0; кількість голосуючих акцій, що не брали участі у 
голосуванні : 57816; 

7. Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів : 27.07.2018  р.
Відомості щодо правочинів : правочини по розпорядженню основними 
фондами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна 
(відчудження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню 
Товариством машин, обладнання, комплектуючих, - вартість кожного 
правочину не повинна перевищувати суму 15 млн.грн.(П'ятнадцять 
мільойнів гривень). Гранична сукупна вартість, на яку можуть бути 
здійснені такі правочини не повинна перевищувати суму 15 млн.грн. 
(П'ятнадцять мільйонів гривень). Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності : 35314 тис. грн. Співвідношення 
гранічної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 42,47607%; 
загальна кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах : 7263876; кількість голосуючих акцій, що проголосува-
ли «за» прийняття рішення : 7206060; кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення : 0; кількість голосуючих 
акцій, що не брали участі у голосуванні : 57816; 

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  янович л.м.
30.07.2018

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «полтавахолод»
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повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента – Акціонерне товариство «ПРА-
ВЕКС БАНК»

1.2. Організаційно-правова форма емітента – Приватне акціонерне 
товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 14360920
1.4. Місцезнаходження емітента – 01021, м. Київ, Кловський узвіз, бу-

динок 9/2
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – тел.(044)201-16-61, 

факс (044)201-17-80
1.6. Електронна поштова адреса емітента – bank@pravex.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації – https://www.pravex.com.ua/o-
banke/pro-nas/rozkrittya-informaciyi

1.8. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

2. відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК» (далі – Банк) повідомляє, 

що єдиним акціонером Банку, яким виступає ІнтезаСанпаолоС.п.А. (за-
реєстрований головний офіс за адресою: П’яцца Сан Карло, 156, 10121, 
м. Турін, Італія), прийнято Рішення № 3/2018 від «27» липня 2018 року 
(далі – Рішення та/або Рішення акціонера), згідно з яким:

1. відповідно до рішення Акціонера,на підставі Статуту Банку та По-
ложення про Наглядову Раду Банку:

1.1. достроково припинено повноваження з дати прийняття Рішен-
ня акціонера таких осіб:

- членаНаглядової Ради Банку –пана ДжанеттіФлавіо(Mr. GIANETTI 
Flavio), громадянина Італії, паспорт YA № 4779017, виданий Міністер-
ством закордонних справ Італії, дата видачі – 07.05.2013, дійсний до 
06.05.2023.

Пан ДжанеттіФлавіо перебував на посаді члена Наглядової Ради Банку 
з 26 квітня 2018 року (переобранийвідповідно дочинного законодавства 
України; вперше призначений членом Наглядової Ради Банку 26.03.2015).

Акціями (часткою) в статутному капіталі Банку не володіє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

- членаНаглядової Ради Банку –пана БоккиЛуки (Mr. BOCCA Luca), гро-
мадянина Італії, паспорт серії АА № 4478173, виданий Мiнiстерством за-
кордонних справ Iталiї, дата видачі - 21.05.2009, дійсний до – 20.05.2019. 

Пан БоккаЛука перебував на посаді члена Наглядової Ради Банку з 
26 квітня 2018 року(переобраний відповідно до чинного законодавства 
України; вперше призначений членом Наглядової Ради Банку 
21.09.2016).

Акціями (часткою) в статутному капіталі Банку не володіє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

1.2. обрано починаючи з наступного дня після прийняття рішення про 
обрання таких осіб:

- членаНаглядової Ради Банку –пана ФаццоларіАндреа(Mr. FAZZOLARI 
Andrea), згоду фізичної особи на розкриття паспортних даних не отрима-
но. Акціями (часткою) в статутному капіталі Банку не володіє.

Згідно з вимогами законодавства України та Статуту Банку член На-
глядової Ради пан ФаццоларіАндреа обраний членом Наглядової Ради 
на такий же строк, як інші члени Наглядової Ради Банку, а саме: на строк 
до річних Загальних Зборів акціонерів 2021 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Протягом останніх 5 (п’яти) років своєї діяльності пан ФаццоларіАн-

дреа обіймав наступні посади: керівник департаменту систем управління 
та стратегічних ініціатив Управління Міжнародних Дочірніх Бан-
ків –ІнтезаСанпаолоС.п.А., Мілан, Італія; керівник суб-департаменту сис-
тем управління Управління Міжнародних Дочірніх Бан-
ків –ІнтезаСанпаолоС.п.А., Мілан, Італія;член Наглядової Ради Інтеза-
Санпаоло Банк БІГ, Сараєво, Боснія та Герцеговина;керівник відділу ор-
ганізаційних змін та проектного менеджменту Управління роздрібного 
бізнесу та малих та середніх підприємств (BancadeiTerritori) 
ІнтезаСанпаолоС.п.А., Мілан, Італія.

- членаНаглядової Ради Банку –пана ФоссіЛоренцо (Mr. FOSSI 
Lorenzo), згоду фізичної особи на розкриття паспортних даних не отри-
мано. Акціями (часткою) в статутному капіталі Банку не володіє.

Згідно з вимогами законодавства України та Статуту Банку член На-
глядової Ради пан Фоссі Лоренцо обраний членом Наглядової Ради на 
такий же строк, як інші члени Наглядової Ради Банку, а саме: на строк до 
річних Загальних Зборів акціонерів 2021 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Протягом останніх 5 (п’яти) років своєї діяльності пан Фоссі Лоренцо 

обіймав наступні посади:керівник департаменту планування та контролю 
Управління Міжнародних Дочірніх Банків - ІнтезаСанпаолоС.п.А., Мілан, 
Італія; керівник відділу фінансового моніторингу міжнародніх дочірніх 

банків департаменту планування та контролю Управління Міжнародних 
Дочірніх Банків - ІнтезаСанпаолоС.п.А., Мілан, Італія;керівник відділу 
TableaudeBord та управління сховищами даних банків департаменту пла-
нування та контролю Управління Міжнародних Дочірніх Банків - 
ІнтезаСанпаолоС.п.А., Мілан, Італія; керівник відділу бюджетування ка-
піталовкладень та проектів департаменту планування та контролю та 
корпоративного розвитку Управління Міжнародних Дочірніх Бан-
ків  –ІнтезаСанпаолоС.п.А., Мілан, Італія.

2. відповідно до рішення Акціонера,на підставі Статуту Банку та По-
ложення про Ревізійну комісію Банку:

2.1. достроково припинено повноваження починаючи з 31 липня 
2018 року таких осіб:

- члена Ревізійної комісії Банку –панаАккаттоліДаміано(Mr. 
ACCATTOLIDamiano), громадянина Італії, паспорт № YA0798246, вида-
ний 05.07.2010 Міністерством закордонних справ Італії, дійсний до 
04.07.2020.Акціями (часткою) в статутному капіталі Банку не володіє.

Пан АккаттоліДаміано перебував на посаді члена Ревізійної комісії з 
12 березня 2016 року (переобраний);вперше призначений членом Реві-
зійної комісії Банку 04.01.2014.Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. 

- члена Ревізійної комісії Банку –панаД’АгостіноФранческо Лука(Mr. 
D’AGOSTINO Francesco Luca), громадянина Італії, паспорт № YА2075477, 
виданий 07.06.2011 Міністерством закордонних справ Італії, дійсний до 
06.06.2021.Акціями (часткою) в статутному капіталі Банку не володіє.

Пан Д’АгостіноФранческо Лука перебував на посаді члена Ревізійної 
комісії з 12 березня 2016 року (переобраний); вперше призначений чле-
ном Ревізійної комісії Банку 26.03.2015.Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

- члена Ревізійної комісії Банку –панаФурезіАнтоніо(Mr.FURESIAntonio), 
громадянина Італії, паспорт№ АA 3862642, виданий 
19.01.2009Міністерством закордонних справ Італії, дійсний до 18.01.2019.
Акціями (часткою) в статутному капіталі Банку не володіє.

Пан ФурезіАнтоніоперебував на посаді члена Ревізійної комісії з 
12  березня 2016 року (переобраний); вперше призначений членом Реві-
зійної комісії Банку 12.03.2016.Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

2.2. призначено членами ревізійної комісії Банку починаючи з 
1  серпня 2018 таких осіб:

- пана БенціМауро(Mr. BENZI Mauro), громадянина Італії, паспорт YB 
№ 1393453 виданий 17.07.2017 Міністерством закордонних справ Італії. 
Акціями (часткою) в статутному капіталі Банку не володіє.

Строк повноважень панаБенціМауро спливає в ту саму дату, як і в ін-
ших членів Ревізійної комісії Банку, а саме «12» березня 2019 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Протягом останніх 5 (п’яти) років своєї діяльності пан БенціМауроо-

біймав наступні посади:спеціаліст з питань фінансового моніторингу та 
санкцій департаменту комплаєнс управління та контролю Головного офі-
су - ІнтезаСанпаолоС.п.А., Мілан, Італія; спеціаліст з питань фінансового 
моніторингу департаменту фінансового моніторингу – 
ІнтезаСанпаолоС.п.А., Мілан, Італія.

- пана МірандаДжанкарло(Mr. MIRANDA Giancarlo), громадянина Італії, 
паспорт YА № 0453134 виданий 29.07.2011 Міністерством закордонних 
справІталії. Акціями (часткою) в статутному капіталі Банку не володіє.

Строк повноважень пана МірандаДжанкарлоспливає в ту саму дату, 
як і в інших членів Ревізійної комісії Банку, а саме «12» березня 
2019 року. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Протягом останніх 5 (п’яти) років своєї діяльності пан МірандаДжан-

карлообіймав наступні посади: керівник програми кредитування Управ-
ління Міжнародних Дочірніх Банків - ІнтезаСанпаолоС.п.А., Мілан, Італія; 
Президент Правління – Банк Копер (пізніше, ІнтезаСанпаоло Банк), Сло-
венія.

- пана НазелліСантіно(Mr. NASELLI Santino), громадянина Італії, пас-
порт АА № 5455323 виданий 16.12.2009 Міністерством закордонних 
справІталії. Акціями (часткою) в статутному капіталі Банку не володіє.

Строк повноважень пана НазелліСантіноспливає в ту саму дату, як і в 
інших членів Ревізійної комісії Банку, а саме «12» березня 2019 року. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Протягом останніх 5 (п’яти) років своєї діяльності пан НазелліСантіно-

обіймав таку посаду: менеджер зі звязків відділу адміністративного та 
фінансового управління - ІнтезаСанпаолоС.п.А., Мілан, Італія.

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

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

Голова правління 
ат «правеКС БанК»  т. о. Кириченко 

аКцІонерне товариСтво «правеКС БанК»
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Полтавахолод

2. Код за ЄДРПОУ: 01553770
3. Місцезнаходження: 36009 м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 51/2
4. Міжміський код, телефон та факс: 0532536113, 0532536112
5. Електронна поштова адреса: mainbuh_vatholod@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: poltavaholod.pat.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. текст повідомлення 
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 

товариства «Полтавахолод» від 27.07.2018 року (протокол від 27.07.18р.) 
припинені повноваження :

Голови Наглядової Ради Ягольніцера Олександра Яковича, володіє 
часткою в статутному капіталі -24,9%.Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних.Непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не має.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді : 
24.03.17р.  - 27.07.18р.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Полтавахолод» від 27.07.2018 року (протокол від 27.07.18р.) 
припинені повноваження:

Члена Наглядової Ради Шевченка Євгенія Миколайовича, володіє част-
кою в статутному капіталі -0,0%.Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних.Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді : 24.03.17р. - 
27.07.18р.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Полтавахолод» від 27.07.2018 року (протокол від 27.07.18р.) 
припинені повноваження :

Члена Наглядової Ради Марінченко Наталії Миколаївни (Представник 
акціонера Товариства, фізичної особи Малогулко Тамари Михайлівни), во-
лодіє часткою в статутному капіталі -0,0%..Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних.Непогашених судимостей за корисливі та поса-
дові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді : 
24.03.17р. - 27.07.18р.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Полтавахолод» від 27.07.2018 року (протокол від 27.07.18р.) 
припинені повноваження :

Члена Наглядової Ради Попельнюка Віталія Павловича (Представник 
акціонера Товариства, фізичної особи Малогулко Тамари Михайлівни) во-
лодіє часткою в статутному капіталі -0,0%.Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних.Непогашених судимостей за корисливі та поса-
дові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді : 
24.03.17р. - 27.07.18р.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Полтавахолод» від 27.07.2018 року (протокол від 27.07.18р.) 
припинені повноваження :

ЧленаНаглядової Ради Мосієнко Бориса Олексійовича (Представник 
акціонера Товариства, фізичної особи Малогулко Тамари Михайлівни), во-
лодіє часткою в статутному капіталі -0,0%. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних.Непогашених судимостей за корисливі та поса-
дові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді : 
24.03.17р. - 27.07.18р.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Полтавахолод» від 27.07.2018 року (протокол загальних збо-
рів від 27.07.18р.) обрано Наглядову Раду Публічного акціонерного товари-
ства «Полтавахолод» у складі 3 осіб.

Згідно рішенню Наглядової Ради (протокол від 27.07.2018 року) обрано 
Головою Наглядової ради Ягольніцера Олександра Яковича

Голова Наглядової Ради Ягольніцер Олександр Якович володіє част-
кою в статутному капіталі -24,9%. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних.Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має.Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала 
ця особа протягом останніх п'яти років:з 21 грудня 2006 року по тепереш-
ній час Голова Наглядової ради ПАТ «Полтавахолод»

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Полтавахолод» від 27.07.2018 року (протокол загальних збо-
рів від 27.07.18р.) обрано :

Члена Наглядової Ради Сидоренко Світлану Миколаївну володіє част-
кою в статутному капіталі -0,00001%.Особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних.Непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не має.

Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: з 01.03.2012 року по теперішній час 
ТОВ «Компанія Крок» посада - заступник головного бухгалтера

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Полтавахолод» від 27.07.2018 року (протокол загальних збо-
рів від 27.07.18р.) обрано: 

Членом Наглядової Ради Хайло Олексія Івановича (Представник акціо-
нера Товариства, фізичної особи Малогулко Тамари Миколаївни) володіє 
часткою в статутному капіталі -0,0%.Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних.Непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не має.Строк на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обій-
мала ця особа протягом останніх п'яти років: з 01.10.2013 по 21.07.2015 року 
ПАТ «Полтавахолод» - монтажник будівельний 3 р., з 07.06.2017 по тепе-
решній час ПрАТ «Полтаваоблбудремсервіс»- монтажник будівельний 

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Полтавахолод» від 27.07.2018 року (протокол від 27.07.18р.) 
припинені повноваження :

Голови Ревізійної комісії Сидоренко Світлани Миколаївни, володіє част-
кою в статутному капіталі -0,00001%.Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних.Непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не має.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді : 
24.03.17р.  - 27.07.18р.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Полтавахолод» від 27.07.2018 року (протокол від 27.07.18р.) 
припинені повноваження :

Члена Ревізійної комісії Фидрі Яніни Андріївни, володіє часткою в ста-
тутному капіталі -0,0%. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді : 24.03.17р. - 
27.07.18р.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Полтавахолод» від 27.07.2018 року (протокол від 27.07.18р.) 
припинені повноваження:

Члена Ревізійної комісії Бабенко Надії Володимирівни, володіє часткою 
в статутному капіталі -0,0%. Особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних.Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді : 24.03.17р. - 
27.07.18р.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Полтавахолод» від 27.07.2018 року (протокол загальних збо-
рів від 27.07.18р.) обрано Ревізійну комісію Публічного акціонерного това-
риства «Полтавахолод» у складі 3 осіб.

Згідно рішенню засідання Ревізійної комісії (протокол від 27.07.2018 року) 
обрано Головою Головою Ревізійної комісії Бабенко Надію Володимирівну.

Голова Ревізійної комісії Бабенко Надія Володимирівна володіє част-
кою в статутному капіталі -0,0%.Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних.Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має.Строк на який призначено особу: 3 роки

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 06 ве-
ресня 2012 року по 21 липня 2014 р. ТОВ «Гуд-сервіс Полтава», посада-
головний бухгалтер. З 23 липня 2014 р. по 02 березня 2015 р. ТОВ «Божків-
ський комбікормовий завод» посада-головний бухгалтер. З 22.06.2015 р. по 
теперешній час ТОВ «Компанія Крок» посада-головний бухгалтер.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Полтавахолод» від 27.07.2018 року (протокол загальних збо-
рів від 27.07.18р.) обрано :

Члена Ревізійної комісії Фидря Яніна Андріївна володіє часткою в ста-
тутному капіталі -0,0%. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Строк на який призначено особу: 3 роки

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років:з 07 ве-
ресня 2012 р. по теперешній час ПАТ «Полтавахолод» посада- бухгалтер

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Полтавахолод» від 27.07.2018 року (протокол загальних збо-
рів від 27.07.18р.) обрано:

Члена Ревізійної комісії Безотосну Марину Андріївну володіє часткою в 
статутному капіталі -0,0%.Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Строк на який призначено особу: 3 роки

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 
з 02 липня 2013 р. по теперешній час ТОВ «Компанія Крок» посада- інспек-
тор з кадрів

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

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «полтавахолод»
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міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.

2. Генеральний директор  янович л.м.
30.07.2018

приватне аКцIонерне товариСтво
 «Страхова КомпанIя «КапIтал-СтрахУвання»

титульний аркуш повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відпо-
відно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння пiголь Свiтлана миколаївна

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 31.07.2018

(дата)
особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

«КАПIТАЛ-СТРАХУВАННЯ»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження

01054, м. Київ, вул. Ярославiв Вал, 21-Л
4. Код за ЄДРПОУ
34807946
5. Міжміський код та телефон, факс
+380442340284
6. Електронна поштова адреса
office@ks.kiev.ua

II. дані про дату та місце оприлюднення повідомлення 
(повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії 31.07.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці

http://ks.kiev.ua в мережі Інтернет 31.07.2018

(адреса сторінки) (дата)

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
дата 

вчинення 
дії

Зміни (призначено, звіль-
нено, обрано або припине-

но повноваження)

посада прізвище, ім’я, по батькові фі-
зичної особи або повне найме-

нування юридичної особи

паспортні дані фізичної осо-
би або ідентифікаційний код 
за ЄдрпоУ юридичної особи

розмір частки в ста-
тутному капіталі емі-

тента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6

31.07.2018 припинено повноваження Голова Правлiння Пiголь Свiтлана Миколаївна 0
Зміст інформації:
Протоколом Наглядової ради ПрАТ «СК «КАПIТАЛ-СТРАХУВАННЯ» вiд 31.07.2018р. №77 прийнято рiшення про припинення повноважень Голови 
Правлiння Пiголь Свiтлани Миколаївни 31.07.2018р. (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдставою для прийняття рiшення 
про призначення є рiшення Наглядової ради (п.9.34.8., 9.57 Статуту емiтента). Рiшення про припинення повноважень було доведено до Голови Правлiння 
31.07.2018р. Повноваження Голови Правлiння Пiголь С.М. припинено згiдно Наказу №31-К вiд 31.07.2018р. Посадова особа не володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi Голови Правлiння з 16.10.2015р. по 31.07.2018р. Посадова особа не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
31.07.2018 призначено Голова Правлiння Носко Оксана Олександрiвна 0
Зміст інформації:
Протоколом Наглядової ради ПрАТ «СК «КАПIТАЛ-СТРАХУВАННЯ» вiд 31.07.2018р. №77 прийнято рiшення про призначення Головою Правлiння Носко Оксану 
Олександрiвану з 01.08.2018р. (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдставою для прийняття рiшення про призначення є рiшення 
Наглядової ради (п.9.34.8. Статуту емiтента). Посадову особу призначено Головою Правлiння строком на 3 (три) роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова 
особа обiймала наступнi посади: Заступник Генерального директора ПАТ «СК «КИЙ АВIА ГАРАНТ»; Генеральний директор ПАТ «СК «КИЙ АВIА ГАРАНТ». 
Вiдповiдно до ст. 58 Закону України «Про акцiонернi товариства» посадова особа обрана з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Обстави-
ни, передбаченi ст. 62 Закону України «Про акцiонернi товариства» у посадової особи вiдсутнi. Посадова особа не є акцiонером, не є представником акцiонера 
або групи акцiонерiв, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

приватне акціонерне товариство «Спецлісмаш», місцезнаходження: 
37500, Полтавська обл., м.Лубни, вул.Садова, 9 повідомляє про проведен-
ня позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 вересня 
2018 року о 11-00 за адресою: 37500, полтавська обл., м.лубни, вул.Са-
дова, 9 адмінприміщення товариства, І-поверх, кімн.№1. Реєстрація 
проводиться з 10-30 до 10-50 год. 25 вересня 2018 року за місцем прове-
дення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у зборах – 19.09.2018 року.

Проект порядку денного 
 (з проектом рішень):

1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішень з питань порядку про-
ведення загальних зборів акціонерів. проект рішення: 1) Обрати лічильну 
комісію в складі: Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії; 
Окружко Юлія Геннадіївна, Вергелес Наталія Петрівна – члени лічильної 
комісії. 2) Затвердити регламент та процедуру проведення загальних збо-
рів:

- Надати доповідачам по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; 
виступаючим – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;

- Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;
- Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.
- Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів. 
проект рішення: 1) Обрати головою зборів Білика М.Г., секретарем 

зборів Окружко Ю.Г.
3. Затвердження передавального акту.
проект рішення: 1) Передавальний акт від Приватного акціонерного 

товариства «Спецлісмаш» до Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Спецлісмаш» станом на 25 вересня 2018 року затвердити.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з мате-
ріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адре-
сою: 37500, Полтавська обл., м.Лубни, вул.Садова, 9, у голови комісії з 
припинення – Назаренко В.І., ІІ-поверх, кімн.№2, в робочі дні щоденно з 
10.00 до 15.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх про-
ведення тел. (05361)5-57-96. Акціонери мають право звернутися до АТ за 
його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного за-
гальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство до почат-
ку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів. Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів паспорт і доручення на право участі у зборах, 
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Порядок 
участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загаль-
них зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана 
пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Не 
пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, кожен акціо-
нер може запропонувати включення додаткових питань до проекту порядку 
денного шляхом особистого письмового звернення до Голови наглядової 
ради за місцезнаходженням Товариства.Адреса власного веб-сайту, на 
якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включеного до проекту порядку денного - http:// 00991315.bs1998.info

приватне аКцІонерне товариСтво «СпецлІСмаш»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повІдомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне товари-
Ство «СвеСЬКий наСоСний Завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 05785454
3. Місцезнаходження: 41226, Сумська обл., ямпiльський р-н., 

смт.  Свеса, вул. Заводська, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 77-91-54 (05456) 6-33-01
5. Електронна поштова адреса: snz@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.snz.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. текст повідомлення
1. У відповідності до рішення наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД» (надалі – емі-
тент) від 31.07.2018 року (протокол №31/07/18 від 31.07.2018 року) надано 
згоду на вчинення емітентом значного правочину (надалі – правочин), а 
саме: на укладання Контракту №195-30-18 від 31.07.2018 року з ТОВАРИ-
СТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ОБ`ЄДНАННЯ «ОСО» (Російська Федерація, м. Москва) предметом якого є 

поставка продукції, на загальну суму 40 000 000 російських рублів, що на 
день прийняття зазначеного рішення, за офіційним курсом Національного 
банку України, еквівалентно 17 047 тис. грн.

Предметом зазначеного правочину є поставка продукції, згідно специ-
фікацій.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, складає 17 047 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає: 74 351 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 22,93%.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту емітента, вiдсутнi.

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  ________  а.Б. циган
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  31.07.2018 року
  (дата)

приватне аКцІонерне товариСтво «СвеСЬКий наСоСний Завод»

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

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 
приватне акціонерне товариство «Калуський завод комуналь-

ного устаткування»
2. Код за ЄДРПОУ: 03327730
3. Місцезнаходження: 77351, Івано-Франківська обл., Калусь-

кий  р-н, с. Вістова, вул.. Січових Стрільців, 1/В,
4. Міжміський код, телефон та факс: т/ф (03472) 63028
5. Електронна поштова адреса : kalushzku.01@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://03327730.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації або інформації : зміна складу поса-

дових осіб емітента
ІІ. текст повідомлення

Рішенням Наглядової ради 30.07.2018 р. (Протокол № 30-07/18) 
звільнено з посади голови правління Ільчишина Андрія Миколайовича 
за згодою сторін з 30.07.2018 року. Розмір частки у статутному капіталі 

ПрАТ складає 82,0233 %. На посаді перебував з 15.03.2015р. Фiзична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх 
5 рокiв – член Наглядової ради ПАТ «Калуський ЗКУ», голова правлiння 
ПрАТ «Калуський ЗКУ». Призначено Медзина Владислава Ігоровича 
на посаду голови правлiння з 31.07.2018р. згiдно Протоколу Наглядо-
вої ради вiд 30.07.2018р. № 30-07/18 термiном на три роки до 
31.07.2021 року включно. Часткою у статутному капіталі ПрАТ не во-
лодіє. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; 
протягом останнiх 5 рокiв – 2013-2015р.р. заступник начальника ви-
робництва шпалер ТОВ «Синтра»; 2015-2017р.р. - начальник вироб-
ництва безпечного скла ТОВ «Глас Трьош Львiв»; 2017-2018р.р. - за-
ступник директора ТОВ «Фасад Захiд»; липень 2018р. - заступник 
голови правлiння з виробництва ПрАТ «Калуський ЗКУ».

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

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

2. Найменування посади Голова правління ПрАТ «Калуський ЗКУ» 
Медзин В.І. 31.07.2018 р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«КалУСЬКий Завод КомУналЬноГо УСтатКУвання»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ХАРКIВ-АВТО»
2. Код за ЄДРПОУ 03120457
3. Місцезнаходження 62416, Харкiвська область, 

Харкiвський район, смт. Пiсочин, 
вулиця Надiї, буд. 15

4. Міжміський код, телефон та факс (057) 376-21-10 (057) 376-20-08
5. Електронна поштова адреса office@avto.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://kharkiv-avto.ukravto.ua

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

II. текст повідомлення
Рiшення про звiльнення прийнято Наглядовою Радою ПрАТ «ХАРКIВ-

АВТО» 30.07.2018 р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi про-
токолу засiдання Наглядової Ради ПрАТ «ХАРКIВ-АВТО» № 30/07/2018-1 
вiд 30.07.2018 р. та поданої заяви. Посадова особа Орел Ернест Вячесла-
вович (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не нада-

но ), який займав посаду Генеральний директор, звiльнений 30.07.2018 р. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй 
емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк 
4  мiсяцi.

Рiшення про призначення прийнято Наглядовою Радою ПрАТ «ХАРКIВ-
АВТО» 30.07.2018 р. Призначення посадової особи виконано на пiдставi 
протоколу засiдання Наглядової Ради ПрАТ «ХАРКIВ-АВТО» № 30/07/2018-1 
вiд 30.07.2018 р. та поданої заяви. Посадова особа Сiмiрня Сергiй Васильо-
вич (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано), 
призначена на посаду Генеральний директор з 31.07.2018 р. Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у 
розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який призначено особу: без зазначення строку призначення. 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний 
директор. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

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 орел ернест вячеславович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.07.2018
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «харКIв-авто»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента - Приватне акці-

онерне товариство «Славгородський арматурний завод». 2. Код за 
ЄДРПОУ: 14308859. 3. Місцезнаходження: 52580, смт. Славгород, 
вул. Заводська,1. 4. Міжміський код, телефон та факс: 0985151401 
(0566)347346. 5. Електронна поштова адреса - saz@emitinfo.com. 6. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації - saz.emitinfo.com. 7. Вид особливої інформації - 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

текст повідомлення. У зв’язку з тим, що вiдповiдно до норми ст. 73 
«Закону України про акцiонернi товариства» обрання ревiзiйної комiсiї 
(ревiзора) не є обов’язковим було прийняте рiшення про дострокове при-
пинення повноважень Членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Рiшенням за-
гальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018р. (протокол №29 вiд 20.04.2018р.) 
було звiльнено з посади Члена ревiзiйної комiсiї Єрьомiну Галину Вiталiївну. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа пе-
ребувала на посадi з 21.04.2017р. по теперiшнiй час. Посадова особа 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента -0%. На розкриття паспорт-
них данних посадова особа згоди не надала. Замiсть посадової особи 
нiкого призначено не було.

У зв’язку з тим, що вiдповiдно до норми ст. 73 «Закону України про 
акцiонернi товариства» обрання ревiзiйної комiсiї (ревiзора) не є 
обов’язковим було прийняте рiшення про дострокове припинення повно-
важень Членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв вiд вiд 20.04.2018р. (протокол №29 вiд 20.04.2018р.) було 
звiльнено з посади Члена ревiзiйної комiсiї Машкiну Iрину Вiталiївну. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебу-
вала на посадi з 21.04.2017р. по теперiшнiй час. Посадова особа володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента - 0%. На розкриття паспортних дан-
них посадова особа згоди не надала. Замiсть посадової особи нiкого при-
значено не було

У зв’язку з тим, що вiдповiдно до норми ст. 73 «Закону України про 
акцiонернi товариства» обрання ревiзiйної комiсiї (ревiзора) не є 
обов’язковим було прийняте рiшення про дострокове припинення повно-
важень Голови та Членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Рiшенням загаль-
них зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018р. (протокол №29 вiд 20.04.2018р.) 
було звiльнено з посади Голову ревiзiйної комiсiї Заводян Галину Василiвну. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа пе-
ребувала на посадi з 21.04.2017р. по теперiшнiй час. Посадова особа 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0%. На розкриття пас-
портних данних посадова особа згоди не надала. Замiсть посадової особи 
нiкого призначено не було.

підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Найменування посади Голова правлiння Сенюра 
Юрій Михайлович 

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента - Приватне 

акціо нерне товариство «Славгородський арматурний завод». 2. Код за 
ЄДРПОУ: 14308859. 3. Місцезнаходження: 52580, смт. Славгород, 
вул. Заводська,1. 4. Міжміський код, телефон та факс: 0985151401 
(0566)347346. 5. Електронна поштова адреса - saz@emitinfo.com. 6. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації - saz.emitinfo.com. 7. Вид особливої інформації - 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинів

текст повідомлення. На загальних зборах акцiонерiв вiд 20.04.2018р. 

(Протокол №29) було прийняте рiшення затвердити рiшення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi пов’язанi в тому 
числi, але не обмежуючись, з укладанням договорiв, угод, контрактiв по-
ставки, купiвлi-продажу, кредитування, забезпечення (iпотеки, застави, по-
руки), договорiв про внесення змiн до дiючих договорiв поставки, купiвлi-
продажу, кредитування, забезпечення (iпотеки, застави, поруки) за 
власними зобов’язаннями Товариства та зобов’язаннями третiх осiб, отри-
мання гарантiй та акредитивiв, продовження строкiв, термiнiв дiї, перегляд 
iстотних умов таких правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протя-
гом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, ринкова 
вартiсть робiт та/або послуг яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв 
Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, а саме: - 
правочинiв по збуту власної продукцiї, виконанню Товариством робiт i на-
данню ним послуг третiм особам, – вартiсть кожного правочину не повинна 
перевищувати суму 100 млн. грн. Гранична сукупна вартiсть вказаних 
правочинiв не повинна перевищувати загальну суму 800 млн. грн.- 
правочинiв по модернiзацiї виробництва та придбання активiв – вартiсть 
кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. Гранична 
сукупна вартiсть вказаних правочинiв не повинна перевищувати загальну 
суму 600 млн. грн. -правочинiв по придбанню та вiдчуженню Товариством 
оборотних засобiв, включаючи сировину, паливо, матерiали, енергоресур-
си, товари та iнше майно, – вартiсть кожного правочину не повинна пере-
вищувати суму 100 млн. грн. Гранична сукупна вартiсть вказаних правочинiв 
не повинна перевищувати 200 млн. грн.; -правочинiв, направлених на 
отримання фiнансування поточної дiяльностi Товариства шляхом залучен-
ня грошових коштiв (договори позики, кредитнi договори, договори про 
змiну до них та iн.), – вартiсть кожного правочину не повинна перевищува-
ти суму 150 млн. грн. Гранична сукупна вартiсть вказаних правочинiв не 
повинна перевищувати 300 млн. грн.; -правочинiв по забезпеченню вико-
нання Товариством своїх зобов’язань за укладеними договорами (догово-
ри застави, поруки, договори страхування та iншi, а також договори про 
внесення змiн до цих договорiв), – вартiсть кожного правочину не повинна 
перевищувати суму 75 млн. грн. Гранична сукупна вартiсть вказаних 
правочинiв не повинна перевищувати 200 млн. грн.; -правочинiв на залу-
чення Товариством, його фiлiєю грошових коштiв на здiйснення докумен-
тарних операцiй (гарантiй, акредитивiв та iн.), - вартiсть кожного правочину 
не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. Гранична сукупна вартiсть 
вказаних правочинiв не повинна перевищувати 200 млн. грн.; -правочинiв 
на залучення Товариством грошових коштiв на здiйснення документарних 
операцiй (гарантiй, акредитивiв та iн.), - вартiсть кожного правочину не по-
винна перевищувати суму 100 млн. грн. Гранична сукупна вартiсть вказа-
них правочинiв не повинна перевищувати 250 млн. грн.; - правочинiв по 
забезпеченню (iпотека, застава, порука) за власними зобов’язаннями Това-
риства та зобов’язаннями третiх осiб, - вартiсть кожного правочину не по-
винна перевищувати суму 75 млн. грн. Гранична сукупна вартiсть вказаних 
правочинiв не повинна перевищувати 150 млн. грн. гранична сукупнiсть 
вартостi правочинiв – 800000 тис. грн.; вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi – 28309 тис. грн; спiввiдношення гра-
ничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 30 ; загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй - 135363 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 135363 шт., кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 135363 шт. та 
«проти» прийняття рiшення - 0 шт;

підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Найменування посади Голова правлiння Сенюра 
Юрій Михайлович 

приватне аКцІонерне товариСтво «СлавГородСЬКий арматУрний Завод»

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: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БУДIВЕЛЬНО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА «ГРАНIТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 30023823
3. Місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 33, лiт. С
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 230-31-89 (044) 230-35-43
5. Електронна поштова адреса: bkf_granit@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента

II. текст повідомлення
30.07.2018 року Виконавчим органом (директором) було прийняте 

рiшення про звiльнення з посади головного бухгалтера ТОВ «БКФ «Гранiт» 
Капiтонової Iрини Михайлiвни з 30.07.2018 р. за власним бажанням, на 
посадi працювала 2 мiсяцi року. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посаду 
нiкого не призначено в зв’язку iз вiдсутнiстю кандидатiв. На час вiдсутностi 
головного бухгалтера обов’язки покладено на керiвника Товариства.

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 демченко Сергiй анатолiйович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

товариСтво З оБмеЖеноЮ вIдповIдалЬнIСтЮ 
«БУдIвелЬно-КомерцIйна фIрма «ГранIт»
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шановнІ аКцІонери!
приватне акціонерне товариство «автотрейдінг-Україна» (іден-

тифікаційний код 31167706, місцезнаходження: 03148, м. Київ, 
вул. Пшенична, буд. 8, далі – Товариство), повідомляє про скликання 
позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні 
збори), які відбудуться 01 вересня 2018 р. о 10 годині 00 хвилин за 
адресою 03062, м. Київ, просп. перемоги, 67, 6-й поверх, кімната 
переговорів.

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних збо-

рів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Дьяконов О.В. та 
члена лічильної комісії Саско В.Б.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Боярина О.П. , 

секретарем загальних зборів Шостака О.Ф.
3. Схвалення рішення ліквідаційної комісії Товариства про затвер-

дження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на 
загальних зборах.

Проект рішення: Схвалити рішення ліквідаційної комісії від 
16.07.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення 
бюлетенів для голосування на загальних зборах.

4. Скасування рішень щодо ліквідації Товариства, прийнятих поза-
черговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 
23.12.2013 року.

Проект рішення: Скасувати рішення, прийняті позачерговими за-
гальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 23.12.2013 року, 
згідно питань порядку денного «3. Прийняття рішення про припинен-
ня Товариства шляхом його ліквідації», «5. Затвердження порядку 
ліквідації.», «6. Затвердження порядку і строків заявлення кредито-
рами своїх вимог до Товариства.» та «7. Затвердження порядку роз-
поділу між акціонерами майна, що залишиться після задоволення ви-
мог кредиторів».

1. 5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 
викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Това-
риства, у зв’язку з його приведенням у відповідність до чинного за-
конодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповнова-
жити Голову загальних зборів та Секретаря загальних зборів 
підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального ди-
ректора Товариства проведення державної реєстрації Статуту в 
новій редакції.

6. Припинення повноважень Голови та членів ліквідаційної комісії 
Товариства та обрання Генерального директора Товариства.

Проект рішення:
1) Припинити повноваження Голови ліквідаційної комісії Бояриної 

Світлани Іллічни, членів ліквідаційної комісії Клех Марії Володимирівни 
та Макарової Людмили Ярославівни.

2) Обрати Генеральним директором Товариства Бояріну Світла-
ну Іллічну паспорт СН №377125 виданий Ленінградським РУГУ МВС 
України в м. Києві 9 січня 1997 року, ідентифікаційний номер 
2135807427.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів, – 28 серпня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 01 вересня 
2018 року з 09:30 до 09:50 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, 
що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – доку-
менти, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм 
право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не 
обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено 
статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної 
особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування 
на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним 
законодавством України довіреність, яка надає представнику право на 
участь та голосування на загальних зборах Товариства. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання 
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не ви-
ключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведе-
ного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право за-
мінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію 
та ліквідаційну комісію Товариства, або взяти участь у загальних збо-
рах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться де-
кілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, 
довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у 
спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на 
загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або 
їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд 
або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денно-
го, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звер-
татися за місцезнаходженням Товариства: 03148, м. Київ, вул. Пшенична, 
буд. 8, приймальня, у робочі дні, робочі години, а в день проведення 
загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Голова ліквідаційної комісії Боярина Світлана Іллічна. Акціонери 
мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товари-
ству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку ден-
ного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення за-
гальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за 
місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по 
батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та 
тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту 
рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - кількість та 
тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чин-
ним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений 
чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення 
про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного за-
гальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подан-
ня пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертати-
ся до Голови ліквідаційної комісії Бояриної Світлани Іллічни за 
наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення загальних зборів, складеним станом на 25.07.2018 року, за-
гальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 961 штука, 
загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 961 штука.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рі-
шень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та 
інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http: 
http://www.autotrading.kiev.ua/

довідки за телефоном: (044) 496 84 79.
ліквідаційна комісія

приватне аКцІонерне товариСтво «автотрейдІнГ-УКраїна» 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВЕСНА" 

в зв'язку з технічною помилкою, допущеною в тексті повідомлення про
річні загальні збори акціонерів, які відбудуться 24 серпня 2018 року, та
опублікованою в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку" в 139 від 24 липня 2018 року, повідомляє, що по
тексту повідомлення вважати правильним рік "2017", а не "2016".

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НАУКОВО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ ЦЕНТР "ВУГЛЕЦЬ" 
(код за ЄДРПОУ 25468796), місцезнаходження: 61068, м. Харкiв, пр.

Московський, 179-Б, тел./факс (057) 738-43-11, e-mail: 25468796@sodruz-
hestvo.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: vuglets.com.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Голова комiсiї з припинення (перетворення) Хромов Андрiй Вiкторович

(паспорт МК 647624, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвс-
ькiй обл. 26.11.1997) призначений 30.07.2018 (дата вчинення дiї
30.07.2018). Володiє 100% в статутному капiталi емiтента на суму
100000.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Особу призначено до закiнчення процедури реорганiзацiї, iншi по-
сади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв Генеральний директор. Рi-
шення прийнято акцiонером, який володiє 100% акцiй емiтента.

Генеральний директор Хромов А.В. підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НАУКОВО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ ЦЕНТР "ВУГЛЕЦЬ"
(код за ЄДРПОУ 25468796), місцезнаходження: 61068, м. Харкiв, пр.

Московський, 179-Б, тел./факс (057) 738-43-11, e-mail: 25468796@sod-
ruzhestvo.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: vuglets.com.

Вiдомостi про припинення емiтента шляхом  злиття, приєднання,
подiлу, перетворення або банкрутства за рiшенням вищого органу

емiтента або суду 
30.07.2018 акціонером, який одноособово володіє 100% акцій емітента,

прийнято рішення про припинення емітента шляхом перетворення в това-
риство з обмеженою відповідальністю. Причини такого рішення - недо-
цільність існування у формі  акціонерного товариства. При перетворенні
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ ЦЕНТР "ВУГЛЕЦЬ"  всі права, обов'язки та майно переходять до
юридичної особи - правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "ВУГЛЕЦЬ", а
прості іменні акції  емітента у загальній кількості 100 (сто) штук, що нале-
жать єдиному акціонеру, на загальну суму  розміру статутного капіталу
100 000,00 гривень конвертуються у частку єдиного учасника товариства
з обмеженою відповідальністю, розмір статутного капіталу якого станови-
тиме 100 000 (сто  тисяч) гривень. 

Генеральний директор Хромов А.В. підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості про емітента 1.1 Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРИКАРПАТТЮТЮН" 

1.2 Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 1.3
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00383107 1.4 Місцезнаходження емі-
тента 78315, Івано-Франківська область, Снятинський район, смт. Заболо-
тів, вул. Млинська, 12 1.5 Міжміський код, телефон та факс 03476 41271
1.6 Електронна поштова адреса via64@ukr.net 1.7 Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації http://prat.pro/tobac.html 1.8 Вид особливої інформації Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення. Рiшення про зміну складу посадових осіб емі-
тента прийняте позачерговими загальними зборами акцiонерiв товаритсва
та Наглядовою радою 27.07.2018р. Припинено повноваження: 1. Голова
Наглядової ради Хочь Iлля Хаймович, володіє часткою у статутному капі-
талі товариства 8.85%. Посадова особа перебувала на посадi з
07.05.2011р. 2. Член Наглядової ради Мазуркевич Андрiй Штефанович,
володіє часткою у статутному капіталі товариства 74.16%. Посадова осо-
ба перебувала на посадi з 07.05.2011р. 3. Ревiзор Федорак Наталiя Мико-
лаївна, володіє часткою у статутному капіталі товариства 0.099%. Посадо-
ва особа перебувала на посадi з 07.05.2011р. 4. Т.в.о. Директора Андру-
щак Володимир Iванович, не володіє часткою у статутному капіталі това-
риства. Посадова особа перебувала на посадi з 07.05.2018р. Обрано:
1.Голова Наглядової ради Хочь Iлля Хаймович, володіє часткою у статут-
ному капіталі товариства 8.85%. Посади, якi обiймала посадова особа ос-
таннi 5 рокiв: посадова особа перебувала на посадi Голови Наглядової ра-
ди товариства з 07.05.2011р., директор МКВКП "Калiбр". Призначено на
термiн 3 роки. 2.Член Наглядової ради Мазуркевич Андрiй Штефанович,
володіє часткою у статутному капіталі товариства 74.16%. Посади, якi
обiймала посадова особа останнi 5 рокiв: посадова особа перебувала на
посадi Члена Наглядової ради товариства з 07.05.2011р., Чернiвецька ТРК
"Буковина" головний iнженер на радiо. Призначено на термiн 3 роки. 3. Ди-
ректор Андрущак Володимир Iванович, не володіє часткою у статутному
капіталі товариства. Посади, якi обiймала посадова особа останнi 5 рокiв:
Посади, якi обiймала посадова особа останнi 5 рокiв: посадова особа пе-
ребувала на посадi Т.в.о. Директора товариства з 07.05.2018р., заступник
директора ПП "Аквамарин-2013" з 09.06.15р., начальник комунального пiд-
приємства "Чернiвцiводоканал" 04.05.11 - 28.07.14р. Призначено на термiн
10 рокiв. Згоди на оприлюднення iнформацiї про паспортнi данi посадові
особи не надавала. Непогашених судимостей посадові особи немають.

3. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Директор Андрущак Володимир Iвано-
вич 27.07.2018р.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«аС»

(оБлаСний авIацIйний центр)
річна інформація емітентів,  

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство «АС» 
(обласний авiацiйний центр), 13737357
Київська, Бородянський, 07801, 
Бородянка, провулок Польовий 
(колишнiй Жовтневий), 9 
+380457752769,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

31.07.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

http://asair.com.ua/o_kompanii_as/
otchet_audit/

приватне аКцIонерне товариСтво 
“рУБIЖанСЬКий Картонно-тарний 

КомБIнат”
повідомлення про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "РУБIЖАНСЬКИЙ 
КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ 01882551
3. Місцезнаходження 93006 м.Рубiжне 

вул.Менделєєва, 67
4. Міжміський код, телефон та факс (06453)92210; (06453)70415
5. Електронна поштова адреса law@rktk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.rktk.com.ua

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

II. текст повідомлення
Засiданням Наглядової ради емiтента, що вiдбулось 30.07.2018р., 

було прийнято рiшення про обрання з 30.07.2018р. Головою Наглядової 
ради Пола Кларка, паспорт № 801054078 виданий Королiвством 
Великобританiї 27.04.2010р. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призна-
чено особу – до наступних чергових зборiв. Iншi посади, якi обiймала осо-
ба протягом своєї дiяльностi: протягом останнiх 5 рокiв займав наступнi 
посади Iнновацiї, Трансформацiї й Iнтеграцiя (ДС Смiт Саплай Енжин), 
Керуючий директор (Смурфiт Каппа Рисайклинг), та Операцiйний дирек-
тор в штатi компанiї ДС Смiт Пекеджiнг, що перебуває за адресою Леонар-
до да Виней лаан, 1831, Завентем. Брюссель, Бельгiя, що є основним 
мiсцем роботи.

Засiданням Ревiзiйної комiсiї емiтента, що вiдбулось 30.07.2018р., було 
прийнято рiшення про обрання з 30.07.2018р. Головою Ревiзiйної комiсiї 
Iсманицького Вiктора Степановича, паспорт ЕК № 335833 виданий 
Рубiжанським МВ УМВС України в Луганськiй областi 15.01.1997р. Акцiями 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, на який призначено особу – до наступних чергових зборiв. Iншi 
посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: протягом останнiх 5 рокiв 
займає посаду технiчний директор ПрАТ «РКТК» (поточна посада) м.Рубiжне.

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 мiнiн Геннадiй михайлович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.07.31
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВЕСНА" 

в зв'язку з технічною помилкою, допущеною в тексті повідомлення про
річні загальні збори акціонерів, які відбудуться 24 серпня 2018 року, та
опублікованою в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку" в 139 від 24 липня 2018 року, повідомляє, що по
тексту повідомлення вважати правильним рік "2017", а не "2016".

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НАУКОВО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ ЦЕНТР "ВУГЛЕЦЬ" 
(код за ЄДРПОУ 25468796), місцезнаходження: 61068, м. Харкiв, пр.

Московський, 179-Б, тел./факс (057) 738-43-11, e-mail: 25468796@sodruz-
hestvo.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: vuglets.com.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Голова комiсiї з припинення (перетворення) Хромов Андрiй Вiкторович

(паспорт МК 647624, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвс-
ькiй обл. 26.11.1997) призначений 30.07.2018 (дата вчинення дiї
30.07.2018). Володiє 100% в статутному капiталi емiтента на суму
100000.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Особу призначено до закiнчення процедури реорганiзацiї, iншi по-
сади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв Генеральний директор. Рi-
шення прийнято акцiонером, який володiє 100% акцiй емiтента.

Генеральний директор Хромов А.В. підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НАУКОВО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ ЦЕНТР "ВУГЛЕЦЬ"
(код за ЄДРПОУ 25468796), місцезнаходження: 61068, м. Харкiв, пр.

Московський, 179-Б, тел./факс (057) 738-43-11, e-mail: 25468796@sod-
ruzhestvo.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: vuglets.com.

Вiдомостi про припинення емiтента шляхом  злиття, приєднання,
подiлу, перетворення або банкрутства за рiшенням вищого органу

емiтента або суду 
30.07.2018 акціонером, який одноособово володіє 100% акцій емітента,

прийнято рішення про припинення емітента шляхом перетворення в това-
риство з обмеженою відповідальністю. Причини такого рішення - недо-
цільність існування у формі  акціонерного товариства. При перетворенні
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ ЦЕНТР "ВУГЛЕЦЬ"  всі права, обов'язки та майно переходять до
юридичної особи - правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "ВУГЛЕЦЬ", а
прості іменні акції  емітента у загальній кількості 100 (сто) штук, що нале-
жать єдиному акціонеру, на загальну суму  розміру статутного капіталу
100 000,00 гривень конвертуються у частку єдиного учасника товариства
з обмеженою відповідальністю, розмір статутного капіталу якого станови-
тиме 100 000 (сто  тисяч) гривень. 

Генеральний директор Хромов А.В. підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості про емітента 1.1 Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРИКАРПАТТЮТЮН" 

1.2 Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 1.3
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00383107 1.4 Місцезнаходження емі-
тента 78315, Івано-Франківська область, Снятинський район, смт. Заболо-
тів, вул. Млинська, 12 1.5 Міжміський код, телефон та факс 03476 41271
1.6 Електронна поштова адреса via64@ukr.net 1.7 Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації http://prat.pro/tobac.html 1.8 Вид особливої інформації Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення. Рiшення про зміну складу посадових осіб емі-
тента прийняте позачерговими загальними зборами акцiонерiв товаритсва
та Наглядовою радою 27.07.2018р. Припинено повноваження: 1. Голова
Наглядової ради Хочь Iлля Хаймович, володіє часткою у статутному капі-
талі товариства 8.85%. Посадова особа перебувала на посадi з
07.05.2011р. 2. Член Наглядової ради Мазуркевич Андрiй Штефанович,
володіє часткою у статутному капіталі товариства 74.16%. Посадова осо-
ба перебувала на посадi з 07.05.2011р. 3. Ревiзор Федорак Наталiя Мико-
лаївна, володіє часткою у статутному капіталі товариства 0.099%. Посадо-
ва особа перебувала на посадi з 07.05.2011р. 4. Т.в.о. Директора Андру-
щак Володимир Iванович, не володіє часткою у статутному капіталі това-
риства. Посадова особа перебувала на посадi з 07.05.2018р. Обрано:
1.Голова Наглядової ради Хочь Iлля Хаймович, володіє часткою у статут-
ному капіталі товариства 8.85%. Посади, якi обiймала посадова особа ос-
таннi 5 рокiв: посадова особа перебувала на посадi Голови Наглядової ра-
ди товариства з 07.05.2011р., директор МКВКП "Калiбр". Призначено на
термiн 3 роки. 2.Член Наглядової ради Мазуркевич Андрiй Штефанович,
володіє часткою у статутному капіталі товариства 74.16%. Посади, якi
обiймала посадова особа останнi 5 рокiв: посадова особа перебувала на
посадi Члена Наглядової ради товариства з 07.05.2011р., Чернiвецька ТРК
"Буковина" головний iнженер на радiо. Призначено на термiн 3 роки. 3. Ди-
ректор Андрущак Володимир Iванович, не володіє часткою у статутному
капіталі товариства. Посади, якi обiймала посадова особа останнi 5 рокiв:
Посади, якi обiймала посадова особа останнi 5 рокiв: посадова особа пе-
ребувала на посадi Т.в.о. Директора товариства з 07.05.2018р., заступник
директора ПП "Аквамарин-2013" з 09.06.15р., начальник комунального пiд-
приємства "Чернiвцiводоканал" 04.05.11 - 28.07.14р. Призначено на термiн
10 рокiв. Згоди на оприлюднення iнформацiї про паспортнi данi посадові
особи не надавала. Непогашених судимостей посадові особи немають.

3. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Директор Андрущак Володимир Iвано-
вич 27.07.2018р.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВЕСНА" 

в зв'язку з технічною помилкою, допущеною в тексті повідомлення про
річні загальні збори акціонерів, які відбудуться 24 серпня 2018 року, та
опублікованою в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку" в 139 від 24 липня 2018 року, повідомляє, що по
тексту повідомлення вважати правильним рік "2017", а не "2016".

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НАУКОВО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ ЦЕНТР "ВУГЛЕЦЬ" 
(код за ЄДРПОУ 25468796), місцезнаходження: 61068, м. Харкiв, пр.

Московський, 179-Б, тел./факс (057) 738-43-11, e-mail: 25468796@sodruz-
hestvo.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: vuglets.com.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Голова комiсiї з припинення (перетворення) Хромов Андрiй Вiкторович

(паспорт МК 647624, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвс-
ькiй обл. 26.11.1997) призначений 30.07.2018 (дата вчинення дiї
30.07.2018). Володiє 100% в статутному капiталi емiтента на суму
100000.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Особу призначено до закiнчення процедури реорганiзацiї, iншi по-
сади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв Генеральний директор. Рi-
шення прийнято акцiонером, який володiє 100% акцiй емiтента.

Генеральний директор Хромов А.В. підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НАУКОВО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ ЦЕНТР "ВУГЛЕЦЬ"
(код за ЄДРПОУ 25468796), місцезнаходження: 61068, м. Харкiв, пр.

Московський, 179-Б, тел./факс (057) 738-43-11, e-mail: 25468796@sod-
ruzhestvo.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: vuglets.com.

Вiдомостi про припинення емiтента шляхом  злиття, приєднання,
подiлу, перетворення або банкрутства за рiшенням вищого органу

емiтента або суду 
30.07.2018 акціонером, який одноособово володіє 100% акцій емітента,

прийнято рішення про припинення емітента шляхом перетворення в това-
риство з обмеженою відповідальністю. Причини такого рішення - недо-
цільність існування у формі  акціонерного товариства. При перетворенні
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ ЦЕНТР "ВУГЛЕЦЬ"  всі права, обов'язки та майно переходять до
юридичної особи - правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "ВУГЛЕЦЬ", а
прості іменні акції  емітента у загальній кількості 100 (сто) штук, що нале-
жать єдиному акціонеру, на загальну суму  розміру статутного капіталу
100 000,00 гривень конвертуються у частку єдиного учасника товариства
з обмеженою відповідальністю, розмір статутного капіталу якого станови-
тиме 100 000 (сто  тисяч) гривень. 

Генеральний директор Хромов А.В. підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості про емітента 1.1 Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРИКАРПАТТЮТЮН" 

1.2 Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 1.3
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00383107 1.4 Місцезнаходження емі-
тента 78315, Івано-Франківська область, Снятинський район, смт. Заболо-
тів, вул. Млинська, 12 1.5 Міжміський код, телефон та факс 03476 41271
1.6 Електронна поштова адреса via64@ukr.net 1.7 Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації http://prat.pro/tobac.html 1.8 Вид особливої інформації Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення. Рiшення про зміну складу посадових осіб емі-
тента прийняте позачерговими загальними зборами акцiонерiв товаритсва
та Наглядовою радою 27.07.2018р. Припинено повноваження: 1. Голова
Наглядової ради Хочь Iлля Хаймович, володіє часткою у статутному капі-
талі товариства 8.85%. Посадова особа перебувала на посадi з
07.05.2011р. 2. Член Наглядової ради Мазуркевич Андрiй Штефанович,
володіє часткою у статутному капіталі товариства 74.16%. Посадова осо-
ба перебувала на посадi з 07.05.2011р. 3. Ревiзор Федорак Наталiя Мико-
лаївна, володіє часткою у статутному капіталі товариства 0.099%. Посадо-
ва особа перебувала на посадi з 07.05.2011р. 4. Т.в.о. Директора Андру-
щак Володимир Iванович, не володіє часткою у статутному капіталі това-
риства. Посадова особа перебувала на посадi з 07.05.2018р. Обрано:
1.Голова Наглядової ради Хочь Iлля Хаймович, володіє часткою у статут-
ному капіталі товариства 8.85%. Посади, якi обiймала посадова особа ос-
таннi 5 рокiв: посадова особа перебувала на посадi Голови Наглядової ра-
ди товариства з 07.05.2011р., директор МКВКП "Калiбр". Призначено на
термiн 3 роки. 2.Член Наглядової ради Мазуркевич Андрiй Штефанович,
володіє часткою у статутному капіталі товариства 74.16%. Посади, якi
обiймала посадова особа останнi 5 рокiв: посадова особа перебувала на
посадi Члена Наглядової ради товариства з 07.05.2011р., Чернiвецька ТРК
"Буковина" головний iнженер на радiо. Призначено на термiн 3 роки. 3. Ди-
ректор Андрущак Володимир Iванович, не володіє часткою у статутному
капіталі товариства. Посади, якi обiймала посадова особа останнi 5 рокiв:
Посади, якi обiймала посадова особа останнi 5 рокiв: посадова особа пе-
ребувала на посадi Т.в.о. Директора товариства з 07.05.2018р., заступник
директора ПП "Аквамарин-2013" з 09.06.15р., начальник комунального пiд-
приємства "Чернiвцiводоканал" 04.05.11 - 28.07.14р. Призначено на термiн
10 рокiв. Згоди на оприлюднення iнформацiї про паспортнi данi посадові
особи не надавала. Непогашених судимостей посадові особи немають.

3. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Директор Андрущак Володимир Iвано-
вич 27.07.2018р.

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

приватне аКцIонерне то-
вариСтво «приКарпат-
аГро БУд», 03088662 Івано-
Франківська , д/н, 76018, м.Івано-Франківськ, 
Бельведерська, 2а. офіс 13 (0342)525767,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

30.07.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

03088662.infosite.com.ua

товариСтво З оБмеЖеноЮ вIдповIдалЬнIСтЮ 
«СК-аГро»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СК-АГРО»

2. Код за ЄДРПОУ 33976979
3. Місцезнаходження 42506, Сумська область, Липоводолин-

ський район, селище Суха Грунь

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(054) 525-14-70 (054) 525-14-70

5. Електронна поштова адреса m.kozhemiako@agrotrade.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

office@agrotrade.ua

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

дата 
вчинення 

дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено 
повноваження)

посада прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 

особи

паспортні дані фізичної особи 
або ідентифікаційний код за 
ЄдрпоУ юридичної особи

розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6
31.07.2018 звільнено Головний бухгалтер Дорошенко Любов Павлівна д/н д/н

д/н
0

Зміст інформації:
За власним бажанням згiдно наказу тимчасово виконуючого обов’язки директора Товариства з обмеженою відповідальністю «СК-АГРО» № 89к вiд 
31 липня 2018 року звiльнена з посади Головного бухгалтера Дорошенко Любов Павлівна (згоди на розкриття паспортних даних не надано), яка пере-
бувала на цiй посадi з 15.03.2011 по 31.07.2018 року. Дорошенко Любов Павлівна не володiє акцiями Товариства. Пiдставою для прийняття такого 
рiшення є власне бажання Дорошенко Любов Павлівни.
31.07.2018 призначено Головний бухгалтер Близнюк Тамара Олександрівна д/н д/н

д/н
0

Зміст інформації:
Згiдно наказу тимчасово виконуючого обов’язки директора Товариства з обмеженою відповідальністю «СК-АГРО» № 90к вiд 31 липня 2018 року призна-
чена на посаду Головного бухгалтера Близнюк Тамара Олександрівна з 01 серпня 2018 року за сумісництвом (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано), строк на який призначено необмежений. Близнюк Тамара Олександрівна не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Пiдставою для прийняття такого рiшення є власне бажання та звiльнення з посади попереднього Головного бухгалтера 
Товариства. Останнi п’ять рокiв Близнюк Тамара Олександрівна обiймала посаду головного бухгалтера.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
тимчасово виконуючий обов’язки директора  Кожемяко михайло дмитрович

индекс пфтС в понедельник продолжил 
восходящее движение

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник 
повысился на 0,12% - до 506,14 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 457,5 млн грн, в 
том числе акциями – 2 млн грн.

По итогам дня выросли в цене акции «Донбассэнерго» 
(+1,96%), «Укрнафты» (+1,85%) и Райффайзен Банка 
Аваль (+1,17%).

Подешевели акции «Центрэнерго» (-1,31%).
Номинальный индекс «Украинской биржи» в поне-

дельник снизился на 0,17% - до 1633,62 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine по 
итогам дня вырос на 2,34% - до 444,08 пункта при объеме 
торгов 317 тыс. злотых (2,3 млн грн).

Тройку лидеров роста составили бумаги «Кернела» 
(+2,81%), «Астарты» (+2,81%) и «Овостара» (+2,04%).

Отрицательная динамика в «индексной корзине» от-
сутствовала.

Снижение курса гривни в июле было 
ситуативным - глава совета нБУ

Глава совета Национального банка Украины (НБУ) 
Богдан Данилишин считает ситуативным снижение кур-
са гривни в июле.

НОВИНИ
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«Снижение курса гривни к доллару США на 2,2%, наблю-
давшееся в течение июля, произошло под влиянием фак-
торов, которые, скорее, носят ситуативный характер, сила 
их воздействия в ближайшее время постепенно ослабнет», 
написал он на своей странице в соцсети «Фейсбук».

В частности, по оценке Б.Данилишина, ощущалось 
влияние того, что мировые центробанки, начиная с кон-
ца 2017 года, ориентировались на повышение своих 
ключевых ставок. Так, например, ФРС США с конца про-
шлого года несколько раз повышала базовую процент-
ную ставку, установив ее в диапазоне 1,75-2% годовых. 
Это провоцировало отток капитала с развивающихся 
рынков, так как привлечение капитала становилось бо-
лее дорогим, и этот капитал двигался преимущественно 
в США и Японию. «Ситуация давила на бюджеты и 
валюты развивающихся стран, и, соответственно, это 
отразилось на курсе национальной валюты Украины - 
летом повысилась волатильность гривни с тенденцией к 
снижению курса», - отметил Б.Данилишин.

По его словам, в настоящее время отток капитала с 
соответствующим снижением курса нацвалют является 
общим трендом для развивающихся стран. В частности, 
недавно был зафиксирован исторический минимум кур-
са турецкой лиры по отношению к доллару США (4,9 лиры 
за доллар). Также обновил исторический минимум курс 
аргентинского песо к доллару США (25,5 песо за до-
ллар). Всего с начала 2018 года турецкий и аргентинская 
национальные валюты по отношению к американскому 
доллару потеряли 16,5% и 25% соответственно.

Вместе с тем сила воздействия повышения ставки 
ФРС постепенно уменьшается. А с учетом того, что после 
роста ВВП США во втором квартале на 4% ожидается за-
медление темпов роста экономики в третьем и четвер-
том кварталах 2018 года, вероятность дальнейшего 
повышения ставки ФРС в течение одного-двух месяцев 
не выглядит высоковероятной на фоне приближающихся 
выборов в Конгресс в ноябре, полагает Б. Данилишин.

Он отметил, что отток капитала с развивающихся 
стран произошел в виде оттока иностранных портфельных 
инвестиций как наиболее мобильного вида инвестиций в 
условиях меняющейся макроэкономической конъюнктуры. 
В Украине в течение июля это наблюдалось в виде мас-
сированного погашения номинированных в гривне ОВГЗ, 
которые держали в своих портфелях нерезиденты. По 
мере получения средств они конвертировали гривню в 
иностранную валюту, что повлекло повышение спроса на 
нее. «Пик выплат по номинированным в гривне ОВГЗ в 
пользу нерезидентов пришелся на июль, в августе 2018 
объем запланированного погашения нерезидентских 
ОВГЗ является умеренным. Также определенный 
дополнительный спрос на иностранную валюту наблю-
дался вследствие высоких объемов возмещения НДС»,  - 
отметил Б.Данилишин.

По его оценке, учитывая ослабление влияния 
повышения ставки ФРС и невысокие объемы погашения 
ОВГЗ в пользу нерезидентов, а также принимая во вни-
мание то, что в конце лета начнется экспорт украинской 
сельскохозяйственной продукции, в августе на валют-
ном рынке Украины следует ожидать относительного ба-
ланса с незначительным перевесом в сторону притока 
иностранной валюты.

рост ввп еврозоны во II квартале 
замедлился до минимума за 2 года и был 

слабее прогнозов
Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 

2018 года выросла на 0,3% относительно января-марта, 
что стало самым слабым повышением с апреля-июня 
2016 года, свидетельствуют предварительные данные 
Статистического управления Европейского союза.

В годовом выражении ВВП еврозоны увеличился на 
2,1%.

Таким образом, подъем замедлился по сравнению с 
первым кварталом текущего года, когда он составлял 
0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и 
2,5% в годовом выражении.

Аналитики в среднем ожидали повышения первого 
показателя в апреле-июне на 0,4%, второго - на 2,2%.

Экономисты опасаются, что усиление напряженности 
в отношениях между США и другими странами, в том 
числе по торговым вопросам, затормозит инвестиции и 
экспорт в еврозоне.

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио 
Драги ранее признавал, что торговля вряд ли в этом году 
окажет столь же существенную поддержку экономике 
валютного блока, как и в 2017 году. Вместе с тем пред-
седатель ЕЦБ отмечал, что согласование новых условий 
коллективных трудовых договоров, более выгодных для 
работников, свидетельствует о сохранении уверенных 
темпов роста экономики.

По мнению экспертов, поквартальный рост ВВП в евро-
зоне на уровне 0,3% несколько ниже долгосрочного трен-
да, но эти данные не остановят сворачивание программы 
количественного стимулирования (QE) ЕЦБ. Во втором по-
лугодии экономисты рассчитывают на усиление подъема.

В 28 странах Евросоюза ВВП увеличился во втором 
квартале на 0,4% относительно первого и на 2,2% в го-
довом выражении.

инфляция в еврозоне в июле ускорилась 
до 2,1%, сильнее прогнозов

Потребительские цены в еврозоне в июле 2018 года 
выросли на 2,1% в годовом выражении, свидетельству-
ют предварительные данные Статистического управле-
ния Европейского союза.

В июне инфляция в еврозоне составляла 2%, и 
эксперты в среднем ожидали сохранения показателя.

Потребительские цены без учета таких волатильных 
факторов, как цены на энергоносители, продукты пита-
ния и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает 
Европейский центральный банк), увеличились на 1,1% 
в годовом выражении. Консенсус-прогноз предполагал 
рост показателя на 1%.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную про-
дукцию выросли в июле на 2,5% по сравнению с июлем 
2017 года. Энергоносители подорожали на 9,4%, услу-
ги  - на 1,4%.

В Германии потребительские цены в уходящем меся-
це повысились на 2,1%, во Франции - на 2,6%, 
максимальными темпами с 2012 года, в Италии - на 
1,9%, самыми высокими темпами с прошлого апреля, в 
Испании - на 2,3%.
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) прогнозирует, 
что инфляция в еврозоне составит 1,7% в 2018 году.

Безработица в еврозоне 
 в июне оказалась минимальной  

с 2008г
Безработица в 19 странах еврозоны в июне 2018 года 

составила 8,3%, как и в мае, свидетельствуют данные 
Статистического управления Европейского союза.

Ранее сообщалось, что майская безработица состав-
ляла 8,4%, и аналитики в среднем ожидали снижения 
показателя до 8,3% с ранее объявленного уровня.

Показатель обновил минимум с декабря 2008 года.
Количество безработных в еврозоне в июне составля-

ло 13,57 млн человек по сравнению с 13,556 млн в 
предыдущий месяц.

В странах ЕС безработица в июне составила 6,9%, не 
изменившись с мая.

Самые низкие показатели безработицы в Европе в 
июне 2018 года зафиксированы в Чехии (2,4%), Герма-
нии (3,4%), в Польше (3,7%), а также на Мальте и в Ни-
дерландах (3,9%).

Один из самых высоких уровней безработицы вновь 
отмечен в Испании - 15,2%, хотя показатель снизился с 
мая на 0,2 процентного пункта. В Греции безработица 
равнялась 20,2% по состоянию на апрель (последние 
доступные данные) и была худшей в Европе.

В Италии доля неработающего населения в июне со-
ставляла 10,9%, в Хорватии и во Франции - 9,2%.

Безработица среди молодежи (до 25 лет) в еврозоне в 
июне составила 16,9%, как и в мае; в Евросоюзе показа-
тель остался на уровне 15,2%.

иена активно дешевеет на итогах 
заседания Банка японии

Курс иены опускается практически ко всем мировым 
валютам во вторник, включая доллар США и евро, по-

сле обнародования итогов июльского заседания Банка 
Японии.

Стоимость единой европейской валюты находится к 
указанному времени в районе 130,29 иены по сравне-
нию со 129,99 иены в предыдущую сессию. Курс долла-
ра составляет 111,22 иены против 111,04 иены в поне-
дельник.

Евро торгуется в 9:18 МСК в районе $1,1715 против 
$1,1706 на закрытие прошлой сессии.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику кур-
са доллара относительно 16 основных мировых валют, 
опустился в ходе торгов на 0,16%.

Как стало известно во вторник, Банк Японии не стал 
менять основные параметры денежно-кредитной поли-
тики, однако сигнализировал о готовности скорректиро-
вать ориентиры доходности госбондов в дальнейшем.

Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии 
оставлена на уровне около нуля, говорится в сообщении 
ЦБ. Процентная ставка по депозитам коммерческих бан-
ков в ЦБ сохранена на отметке минус 0,1%. Японский ЦБ 
также оставил без изменения объем программы выкупа 
активов - на уровне около 80 трлн иен ($720 млрд) 
в год.

Между тем руководство ЦБ заявило о готовности до-
пустить определенные колебания доходности госбон-
дов, в зависимости от уровня экономической активности 
и инфляции. Кроме того, объем покупки активов может 
быть увеличен или уменьшен.

Тем временем в среду завершится задание Феде-
ральной резервной системы (ФРС), а в четверг - Банка 
Англии. Эксперты в среднем полагают, что Федрезерв не 
станет менять базовые ставки, но даст четкий сигнал о 
том, что они будут повышены на последующих заседа-
ниях, тогда как британский ЦБ, как ожидается, поднимет 
ставку по кредитам с 0,5% до 0,75%.

При подготовке раздела «Новини» 
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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2. ПРАТ АС 12
3. АТ БАЗИС 2
4. ПРАТ БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 9
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7. ПРАТ ВЕСНА 12
8. ПРАТ ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ 11
9. ПРАТ ВОЛИНЬХОЛДІНГ 10

10. ПРАТ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ.А.М.КУЗЬМІНА 11
11. ПРАТ КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ 7
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13. ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР «ВУГЛЕЦЬ» 12
14. ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР «ВУГЛЕЦЬ» 13
15. ПАТ ПОЛТАВАХОЛОД 3
16. ПАТ ПОЛТАВАХОЛОД 5
17. АО ПРАВЕКС БАНК 4
18. ПРАТ ПРИКАРПАТАГРОБУД 13
19. ПРАТ ПРИКАРПАТТЮТЮН 12
20. ПАТ РАДСАД 11
21. ПРАТ РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ 12
22. ПРАТ СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД 7
23. ТОВ СК-АГРО 13
24. ПРАТ СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 8
25. ПРАТ СПЕЦЛІСМАШ 6
26. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ» 6
27. ПРАТ СУМИПРОЕКТ 2
28. П АТ УКРСОЦБАНК 2
29. ПРАТ ХАРКІВ-АВТО 7
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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 № 18145
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
31.07.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


