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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

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ 1

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВА-

ТОР»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869
3. Місцезнаходження: 52323 Дніпропетровська область, Криничанський 

район, селище міського типу Божедарівка, вулиця Виконкомівська, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0564)23-1-33 (0564)23-2-05
5. Електронна поштова адреса: bozhedar@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://usilos.com/bozhedar/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

II. Текст повідомлення 
29.08.18 р. Товариство отримало від компанії DNIPRO AGRO ALLIANCE 

LTD (ДНІПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД) повідомлення про набуття 23.08.2018 р. 
компанією DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD (ДНІПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД) 
контрольного пакета акцій у кількості 1422908 (один мільйон чотириста 
двадцять дві тисячі дев’ятсот вісім) штук простих іменних акцій. Відповідно 
до пп.5.п.6.8 Статуту ПрАТ «Божедарівський елеватор» без рішення За-
гальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у разі 
відчуження юридичною особою - акціонером Товариства, представник яко-
го обраний членом Наглядової ради, усіх належних йому акцій Товариства. 
Повноваження члена Наглядової ради, Москальчука Олександра Олексан-
дровича, представника акціонера, Приватного товариства з обмеженою 
відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.», вважаються припиненими з 23.08.18 р. 
Підстава припинення повноважень: відчуження юридичною особою - акціо-
нером Товариства (Приватним товариством з обмеженою відповідальністю 
«РЕНЕСКО Б.В.»), представник якого обраний членом Наглядової ради, 
усіх належних йому акцій Товариства. У зв’язку з припиненням повнова-
жень посадової особи як члена Наглядової ради припинено повноваження 
як Голови Наглядової ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних да-
них посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини посадова особа не має. Акціями Товариства не володіє. 
Особа перебувала на посаді з 04.08.2016 р. На посаду Голови Наглядової 
ради/члена Наглядової ради нікого не призначено/не обрано.

29.08.18 р. Товариство отримало від компанії DNIPRO AGRO ALLIANCE 
LTD (ДНІПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД) повідомлення про набуття контрольного 
пакета акцій у кількості 1422908 (один мільйон чотириста двадцять дві ти-
сячі дев’ятсот вісім) штук простих іменних акцій. Відповідно до пп.5.п.6.8 
Статуту ПрАТ «Божедарівський елеватор» без рішення Загальних зборів 
29.08.18 р. Товариство отримало від компанії DNIPRO AGRO ALLIANCE 
LTD (ДНІПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД) повідомлення про набуття 23.08.2018 р. 

компанією DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD (ДНІПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД) 
контрольного пакета акцій у кількості 1422908 (один мільйон чотириста 
двадцять дві тисячі дев’ятсот вісім) штук простих іменних акцій. Відповідно 
до пп.5.п.6.8 Статуту ПрАТ «Божедарівський елеватор» без рішення За-
гальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у разі 
відчуження юридичною особою - акціонером Товариства, представник яко-
го обраний членом Наглядової ради, усіх належних йому акцій Товариства. 
Повноваження члена Наглядової ради, Грабовської Ірини Валеріївни, 
представника акціонера, Приватного товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «РЕНЕСКО Б.В.», вважаються припиненими з 23.08.18 р. Підстава 
припинення повноважень: відчуження юридичною особою - акціонером То-
вариства (Приватним товариством з обмеженою відповідальністю «РЕ-
НЕСКО Б.В.»), представник якого обраний членом Наглядової ради, усіх 
належних йому акцій Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини посадова особа не має. Акціями Товариства не володіє. Осо-
ба перебувала на посаді з 05.03.2018 р. На посаду члена Наглядової ради 
нікого не призначено/не обрано.

29.08.18 р. Товариство отримало від компанії DNIPRO AGRO ALLIANCE 
LTD (ДНІПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД) повідомлення про набуття 23.08.2018 р. 
компанією DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD (ДНІПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД) 
контрольного пакета акцій у кількості 1422908 (один мільйон чотириста 
двадцять дві тисячі дев’ятсот вісім) штук простих іменних акцій. Відповідно 
до пп.5.п.6.8 Статуту ПрАТ «Божедарівський елеватор» без рішення За-
гальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у разі 
відчуження юридичною особою - акціонером Товариства, представник яко-
го обраний членом Наглядової ради, усіх належних йому акцій Товариства. 
Повноваження члена Наглядової ради, Мідляр Олени Олександрівни, 
представника акціонера, Приватного товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «РЕНЕСКО Б.В.», вважаються припиненими з 23.08.18 р. Підстава 
припинення повноважень: відчуження юридичною особою - акціонером То-
вариства (Приватним товариством з обмеженою відповідальністю «РЕ-
НЕСКО Б.В.»), представник якого обраний членом Наглядової ради, усіх 
належних йому акцій Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини посадова особа не має. Акціями Товариства не володіє. Осо-
ба перебувала на посаді з 08.08.2018 р. На посаду члена Наглядової ради 
нікого не призначено/не обрано.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
Директор Слободянюк Д.І.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ»
Місцезнаходження товариства:
49027 м. Дніпро, пл. Шевченка, 4-А

Шановні акціонери!
08 жовтня 2018 року о 10.30 годині за адресою: Україна, м. Дніпро, 

пл. Шевченка, 4А, ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ», конференцзал «А», 
відбудуться загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ» (надалі ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ», або То-
вариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 08 жовтня 2018 року з 09.50 год. до 10.25 год. за адресою: 
Україна, м. Дніпро, пл. Шевченка, 4-А, ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ», 
конференц-зал «А».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
загальних зборів, тобто на 24.00 год. 02 жовтня 2018 року.

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

Проект порядку денного загальних зборів акціонерного товари
ства:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 
яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної 
комісії, обрання складу лічильної комісії. 

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

3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

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

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

вариства за підсумками роботи в 2017 році. 
7. Затвердження плану діяльності Товариства на наступний звітний пері-

од.
Проекти рішень з переліку питань 

проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній устано
ві, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій 
лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку 
голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань 
порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забез-
печенням проведення голосування на загальних зборах акціонерного това-
риства, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ 
ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я», з яким Товариством укладено Договір.
1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення 
загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР 
«ПРИДНІПРОВ'Я».
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) за
гальних зборів акціонерного товариства.
2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних збо-
рів Товариства:
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань поряд-
ку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадо-
вими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні 
збори не допускаються.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ»
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4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяль
ності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту На
глядової ради.
4.1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ» в 2017 році 
визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності 
Товариства і положенням його установчих документів.
4.2. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ» за 2017 рік за-
твердити.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПрАТ «ГО-
ТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ» за 2017 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
6.1. Затвердити прибуток у розмірі 243 969,75 грн. (двісті сорок три тисячі 
дев'ятсот шістдесят дев'ять гривень 75 копійок) отриманий ПрАТ «ГОТЕЛЬ 
«ЖОВТНЕВИЙ» за 2017 рік та направити 100% від суми чистого прибутку 
за 2017 рік, тобто 243 969,75 грн. (двісті сорок три тисячі дев'ятсот шістде-
сят дев'ять гривень 75 копійок) на поповнення резервного капіталу.
6.2. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності 
ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ» в 2017 році не проводити. Дивіденди за 
результатами господарської діяльності ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ» за 
2017 рік не нараховувати та не сплачувати.
7. Затвердження плану діяльності Товариства на наступний звітний 
період.
7.1. Затвердити план діяльності ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ» на на-
ступний звітний період.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 За-
кону України «Про акціонерні товариства»: www.hotel-zhovtneviy.dp.ua

Інформація про кількість акцій:
Станом на 17 серпня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 

яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість акцій Товариства складає 17 977 900 (сімнадцять мільйонів 
дев’ятсот сімдесят сім тисяч дев’ятсот) штук простих іменних акцій.

Станом на 17 серпня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 17 977 890 (сімнад-
цять мільйонів дев’ятсот сімдесят сім тисяч вісімсот дев’яносто) штук про-
стих іменних акцій. 

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

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

дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Директор ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕ-
ВИЙ» Крапивний Олексій Анатолійович. Акціонери можуть ознайомитися з 
матеріалами зборів до 05 жовтня 2018 р. (включно), з понеділка по п’ятницю, 
з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адре-
сою: Україна, м. Дніпро, пл. Шевченка, 4-А, 1-й поверх, кабінет Директора 
ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ». Телефон для довідок: (056) 744-88-03.

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

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

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

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

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

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-

них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 
а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведен-
ня загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товари-
ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонуєть-
ся на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

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

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

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

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

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс
тю:

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

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

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

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

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах акціонерів на свій розсуд.

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

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

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

Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ» (тис. грн.)
(інформацію наведено у відповідності до вимог «Положення про роз-
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

4

криття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішен-
ням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

Найменування показника період
2017 рік 2016 рік

Усього активів 2315,7 1937,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 936,2 1070,2
Запаси 6,8 5,1
Сумарна дебіторська заборгованість 21,6 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 489,8 6,7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (16064,5) -16308,5
Власний капітал 1946,4 1702,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 17977,9 17977,9
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 369,3 234,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 244 -6,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 17 977 900 17 977 900
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,01 (0,0003)

ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ»

Повідомлення  
про намір придбання значного пакета акцій товариства

На виконання вимог ст. 64 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» повідомляю, що Товариство з обмеженою відповідальністю 
«КАРГОРЕМТРАНС», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41308071, 
місцезнаходження: 01133, м. Київ, провулок Лабораторний, будинок 1 
(далі - Товариство), що діє від власного імені одноосібно має намір 
придбати 15,0085 % (п’ятнадцять цілих і 85 десятитисячних відсотків) 
простих іменних акцій бездокументарної форми Приватного акціонер-
ного товариства «СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ: 14313725, місцезнаходження: 20700, 
Черкаська обл., місто Сміла, вулиця Незалежності, будинок 67 (згідно 
рішення Господарського суду Черкаської області від 01.08.2018 року 
по справі № 925/155/18 про скасування реєстраційної дії 
№10241050033000060 проведеної в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

12 грудня 2017 року про зміну повного найменування, зміну скороче-
ного найменування, зміну складу або інформації про засновників - Пу-
блічне акціонерне товариство «СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД») в кількості 69 703 (шістдесят дев’ять тисяч сімсот три) штуки, 
номінальною вартістю однієї акції 0 (нуль) гривень 25 копійок, загаль-
ною номінальною вартістю 17 425 (сімнадцять тисяч чотириста двад-
цять п’ять) гривень 80 копійок.

Додатково зазначаю, що на дату складання цього Повідомлення ні 
Товариство, ні його афілійовані особи акціями Приватного акціонерно-
го товариства «СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (згідно 
рішення Господарського суду Черкаської області від 01.08.2018 року 
по справі № 925/155/18 - Публічне акціонерне товариство «СМІЛЯН-
СЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД») не володіють.

Директор ТОВ «КАРГОРЕМТРАНС» 
Татьянич Євген Миколайович

30 серпня 2018 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю «КАРГОРЕМТРАНС»

Особлива інформація ПрАТ «Концерн «Фреш Ап»( код ЄДРПОУ 
00204429), адреса: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 18; тел. (044)-4966999, 
сайт Емітента http://www.petrovka-arenda.com.ua/. Відомості про зміну скла-
ду посадових осіб емітента.

Рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ «Концерн «Фреш Ап» від 
30.08.2018р.(протокол 66 від 30.08.2018р.): 1) припинено повноваження 
з 31.08.2018р. члена Правління: Фень Євгена Євгеновича (частка в ста-

тутному капіталі = 0%, 0 акцій), перебував на посаді з 23.01.2016р. Особа 
не має судимостей за посадові та корисливі злочини, не дала згоди на на 
розкриття паспортних даних. 

2) призначена з 01.09.2018р., безстроково, член Правління Стоян Ма
рина Федорівна, частка в Статутному капіталі = 0%, 0 акцій). Попередня 
посада: ПрАТ «Концерн «Фреш Ап»- юрист. Особа не має судимостей за по-
садові та корисливі злочини, не дала згоди на розкриття паспортних даних.. 

ПрАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП»
Повідомлення 

про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітент: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро Академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна
складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі особли-
вої заяви члена наглядової ради Марчека Желько. від 15.08.2018 року згід-
но ст.57 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Повноваження Посадової особи Марчек Желько (особа не надала згоди
на оприлюднення персональних даних ),  на посаді Члена Наглядової ра-
ди припинено..

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .
Не володiє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 місяців.
На посаду  Член Наглядової ради замість особи, повноваження якої при-

пинено нікого не призначено.
III. Підпис 

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

2.
В.о.голови правління

Зеленський Андрій Вікторович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗО-
РЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро Академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (05+6)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна
складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про внесення змін до виконавчого органу акціонерних товариств

прийнято на засіданні наглядової ради 28.08.2018 р. 
Повноваження посадової особи Зеленський Андрій Вікторович (особа не

надала згоду на оприлюднення персональних даних), яка займала посаду
В.о.Голови правління, припинено. Повноваження посадової особи припи-
нено на підставі Протоколу засідання наглядової ради акціонерного това-
риства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" № НР-60/2018 від
28.08.2018 року (вхідний  номер Протоколу засідання наглядової ради ак-
ціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод"
2019  від 29.08.2018 року). Не володiє часткою в статутному капіталі емi-
тента. Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корис-

ливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала
на посаді: 4 місяця.

Рішення про внесення змін до виконавчого органу  акціонерних това-
риств прийнято на засіданні наглядової ради 28.08.2018 р. Обрання поса-
дової особи виконано на підставі Протоколу засідання наглядової ради ак-
ціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод".
№ НР-60/2018 від  28.08.2018 року (вхідний номер Протоколу засідання
наглядової ради акціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозо-
ремонтний завод"  2019  від 29.08.2018 року).

Посадова особа Тищенко Юрій Григорович ( особа не надала згоду на оп-
рилюднення персональних даних ), обрана на посаду Голова правління.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом ак-
цій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Місце роботи  (останні п’ять років): головний інженер ДП "Придніп-
ровська залізниця"; головний інженер - перший заступник начальника регі-
ональної філії "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". Місце ро-
боти (період звіту): м. Київ, "ПАТ "Укрзалізниця". Посада (період звіту):го-
ловний інженер - перший заступник начальника регіональної філії "Прид-
ніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". Особа призначена  на посаду
згідно Протоколу засідання наглядової ради акціонерного товариства
"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" № НР-60/2018 від
28.08.2018 року з укладанням договору  строком на 1 рік.

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

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

2.
В.о.голови правління Зеленський Андрій Вікторович

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

містю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРЕЗНIВСЬКЕ
ПТАХОПIДПРИЄМСТВО"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи - 02780479
3. Місцезнаходження - 34663, Рівненська обл., Березнівський р-н, с.

Кургани, вул. Шляхова, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс - (03653) 5-56-23, (03653) 5-56-24
5. Електронна поштова адреса - berezneptashka@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації -  berezneptashka.pat.ua
7. Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про припинення з 28.08.2018 року Прокопчук Юлією Вячесла-

вівною повноважень  корпоративного секретаря прийнято на засіданні
Наглядової ради ПрАТ "Березнівське птахопідприємство" 28.08.2018 р.,
в зв'язку із поданою Прокопчук Ю.В. заявою (Протокол засідання Нагля-
дової ради № 4/2018 від 28.08.2018 року). Посадова особа Прокопчук
Юлія Вячеславівна не надала згоди на розкриття своїх паспортних да-
них. Акціями емітента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини  не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років 4 місяці. На
посаду корпоративного секретаря замість Прокопчук Ю.В. нікого не об-
рано.

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

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

Голова правління 
Сердюк Марина Миколаївна

28.08.2018 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ДНIПРОВАЖМАШ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00168076
3. Місцезнаходження: 49600, м. Днiпро, вул. Сухий Острiв, б.3
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 3714969 (056) 3714908
5. Електронна поштова адреса: dtm@ucap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:
http://ucap.dp.ua/00168076
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Рішенням Наглядової ради від 27.08.2018р. (Протокол засідання Нагля-
дової ради № 347 від 27.08.2018р.) припинено повноваження Директора
АТ "ДНIПРОВАЖМАШ" Харченка Володимира Володимировича, у зв'язку з
поданою заявою про припинення повноважень та звiльнення. Володіє

0.0000035%  статутного капіталу емітента. Строк, протягом якого перебу-
вав на посадi 14 днів. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини посадова особа не має. Товариство не має згоди посадової особи на
розкриття паспортних даних.

Рішенням Наглядової ради від 27.08.2018р. (Протокол засідання Нагля-
дової ради № 347 від 27.08.2018р.)  обрано на посаду Директора АТ "ДНIП-
РОВАЖМАШ"  Винника Олега Миколайовича. Акціями емітента не володіє.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: дирек-
тор ТОВ "Дніпровський автобусний завод", в.о. Голови Правлiння ПрАТ
"Запорізький електровозоремонтний завод". Термiн призначення посадо-
вої особи до прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства про припи-
нення повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини посадова особа не має Товариство не має згоди посадової особи на
розкриття паспортних даних.

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

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

2. Найменування посади: 
Директор Винник Олег Миколайович, 27.08.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА"

2. Код за ЄДРПОУ :31834736
3. Місцезнаходження: 63460, Харкiвська обл., Змiївський р-н, смт. Сло-

божанське, Балаклiйське шосе, буд. 17-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (05747) 5-33-35 (05747) 5-33-35
5. Електронна поштова адреса: tmzof@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: tmzof.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

З 04.06.2018 року припинено повноваження члена Наглядової ради То-
вариства Рянського Сергiя Олександровича, якого було обрано Загальни-
ми зборами акцiонерiв 19.04.2017 року членом Наглядової ради-пред-
ставником акцiонера-Сисенка Iгоря Iвановича.

Повноваження Рянського С. О. припинено на пiдставi отриманого
04.06.2018 року повiдомлення вiд акцiонера Товариства - Сисенка Iгора
Iвановича про замiну члена Наглядової ради. Повiдомлення акцiонера
про замiну члена Наглядової ради Товариства не мiстить обгрунтування
такої замiни. Рянський С. О. непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини не має, акцiями Товариства не володiє, перебував на поса-
дi з 19.04.2017 року. Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних
вiдсутня.

З 04.06.2018 року набуто повноваження члена Наглядової ради-пред-
ставника акцiонера Сисенка Iгоря Iвановича - Сисенко Ларисою Микола-
ївною, на строк 3 роки, на пiдставi отриманого 04.06.2018 року повiдом-
лення вiд акцiонера Товариства - Сисенка Iгоря Iвановича про замiну чле-
на Наглядової ради Товариства. Повiдомлення акцiонера про замiну чле-
на Наглядової ради Товариства не мiстить обгрунтування такої замiни.
Сисенко Л. М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має, акцiями Товариства не володiє, протягом останнiх 5 рокiв обiймала
посаду економiста. Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних
вiдсутня.

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

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

2. Найменування посади
Генеральнй директор Сисенко Iгор Iванович

04.06.2018 p.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІН-

СТИТУТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»
Місцезнаходження товариства:
Україна, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28

Шановні акціонери!
04 жовтня 2018 року о 10.30 годині за адресою: Україна, 03150, 

м. Київ, вул. Предславинська, 28, кімната 208, відбудуться загальні збо-
ри ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» (надалі ПрАТ «НДІАВТО-
ПРОМ», або Товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 04 жовтня 2018 року з 09.45 год. до 10.20 год. за адресою: 
Україна, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28, кімната 208.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
загальних зборів, тобто на 24.00 год. 28 вересня 2018 року.

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

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 
яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної 
комісії, обрання складу лічильної комісії. 

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

3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

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

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

вариства за підсумками роботи в 2017 році. 
7. Затвердження плану діяльності Товариства на наступний звітний період.

Проекти рішень з переліку питань 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній устано
ві, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій 
лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку 
голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань 
порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забез-
печенням проведення голосування на загальних зборах акціонерного това-
риства, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ 
ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я», з яким Товариством укладено Договір.
1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення 
загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР 
«ПРИДНІПРОВ'Я».
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) за
гальних зборів акціонерного товариства.
2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних збо-
рів Товариства:
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань поряд-
ку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадо-
вими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні 
збори не допускаються.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВОДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітент: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро Академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна
складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі особли-
вої заяви члена наглядової ради Марчека Желько. від 15.08.2018 року згід-
но ст.57 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Повноваження Посадової особи Марчек Желько (особа не надала згоди
на оприлюднення персональних даних ),  на посаді Члена Наглядової ра-
ди припинено..

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .
Не володiє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 місяців.
На посаду  Член Наглядової ради замість особи, повноваження якої при-

пинено нікого не призначено.
III. Підпис 

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

2.
В.о.голови правління

Зеленський Андрій Вікторович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗО-
РЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро Академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (05+6)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна
складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про внесення змін до виконавчого органу акціонерних товариств

прийнято на засіданні наглядової ради 28.08.2018 р. 
Повноваження посадової особи Зеленський Андрій Вікторович (особа не

надала згоду на оприлюднення персональних даних), яка займала посаду
В.о.Голови правління, припинено. Повноваження посадової особи припи-
нено на підставі Протоколу засідання наглядової ради акціонерного това-
риства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" № НР-60/2018 від
28.08.2018 року (вхідний  номер Протоколу засідання наглядової ради ак-
ціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод"
2019  від 29.08.2018 року). Не володiє часткою в статутному капіталі емi-
тента. Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корис-

ливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала
на посаді: 4 місяця.

Рішення про внесення змін до виконавчого органу  акціонерних това-
риств прийнято на засіданні наглядової ради 28.08.2018 р. Обрання поса-
дової особи виконано на підставі Протоколу засідання наглядової ради ак-
ціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод".
№ НР-60/2018 від  28.08.2018 року (вхідний номер Протоколу засідання
наглядової ради акціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозо-
ремонтний завод"  2019  від 29.08.2018 року).

Посадова особа Тищенко Юрій Григорович ( особа не надала згоду на оп-
рилюднення персональних даних ), обрана на посаду Голова правління.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом ак-
цій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Місце роботи  (останні п’ять років): головний інженер ДП "Придніп-
ровська залізниця"; головний інженер - перший заступник начальника регі-
ональної філії "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". Місце ро-
боти (період звіту): м. Київ, "ПАТ "Укрзалізниця". Посада (період звіту):го-
ловний інженер - перший заступник начальника регіональної філії "Прид-
ніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". Особа призначена  на посаду
згідно Протоколу засідання наглядової ради акціонерного товариства
"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" № НР-60/2018 від
28.08.2018 року з укладанням договору  строком на 1 рік.

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

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

2.
В.о.голови правління Зеленський Андрій Вікторович

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

містю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРЕЗНIВСЬКЕ
ПТАХОПIДПРИЄМСТВО"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи - 02780479
3. Місцезнаходження - 34663, Рівненська обл., Березнівський р-н, с.

Кургани, вул. Шляхова, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс - (03653) 5-56-23, (03653) 5-56-24
5. Електронна поштова адреса - berezneptashka@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації -  berezneptashka.pat.ua
7. Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про припинення з 28.08.2018 року Прокопчук Юлією Вячесла-

вівною повноважень  корпоративного секретаря прийнято на засіданні
Наглядової ради ПрАТ "Березнівське птахопідприємство" 28.08.2018 р.,
в зв'язку із поданою Прокопчук Ю.В. заявою (Протокол засідання Нагля-
дової ради № 4/2018 від 28.08.2018 року). Посадова особа Прокопчук
Юлія Вячеславівна не надала згоди на розкриття своїх паспортних да-
них. Акціями емітента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини  не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років 4 місяці. На
посаду корпоративного секретаря замість Прокопчук Ю.В. нікого не об-
рано.

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

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

Голова правління 
Сердюк Марина Миколаївна

28.08.2018 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ДНIПРОВАЖМАШ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00168076
3. Місцезнаходження: 49600, м. Днiпро, вул. Сухий Острiв, б.3
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 3714969 (056) 3714908
5. Електронна поштова адреса: dtm@ucap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:
http://ucap.dp.ua/00168076
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Рішенням Наглядової ради від 27.08.2018р. (Протокол засідання Нагля-
дової ради № 347 від 27.08.2018р.) припинено повноваження Директора
АТ "ДНIПРОВАЖМАШ" Харченка Володимира Володимировича, у зв'язку з
поданою заявою про припинення повноважень та звiльнення. Володіє

0.0000035%  статутного капіталу емітента. Строк, протягом якого перебу-
вав на посадi 14 днів. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини посадова особа не має. Товариство не має згоди посадової особи на
розкриття паспортних даних.

Рішенням Наглядової ради від 27.08.2018р. (Протокол засідання Нагля-
дової ради № 347 від 27.08.2018р.)  обрано на посаду Директора АТ "ДНIП-
РОВАЖМАШ"  Винника Олега Миколайовича. Акціями емітента не володіє.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: дирек-
тор ТОВ "Дніпровський автобусний завод", в.о. Голови Правлiння ПрАТ
"Запорізький електровозоремонтний завод". Термiн призначення посадо-
вої особи до прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства про припи-
нення повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини посадова особа не має Товариство не має згоди посадової особи на
розкриття паспортних даних.

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

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

2. Найменування посади: 
Директор Винник Олег Миколайович, 27.08.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА"

2. Код за ЄДРПОУ :31834736
3. Місцезнаходження: 63460, Харкiвська обл., Змiївський р-н, смт. Сло-

божанське, Балаклiйське шосе, буд. 17-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (05747) 5-33-35 (05747) 5-33-35
5. Електронна поштова адреса: tmzof@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: tmzof.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

З 04.06.2018 року припинено повноваження члена Наглядової ради То-
вариства Рянського Сергiя Олександровича, якого було обрано Загальни-
ми зборами акцiонерiв 19.04.2017 року членом Наглядової ради-пред-
ставником акцiонера-Сисенка Iгоря Iвановича.

Повноваження Рянського С. О. припинено на пiдставi отриманого
04.06.2018 року повiдомлення вiд акцiонера Товариства - Сисенка Iгора
Iвановича про замiну члена Наглядової ради. Повiдомлення акцiонера
про замiну члена Наглядової ради Товариства не мiстить обгрунтування
такої замiни. Рянський С. О. непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини не має, акцiями Товариства не володiє, перебував на поса-
дi з 19.04.2017 року. Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних
вiдсутня.

З 04.06.2018 року набуто повноваження члена Наглядової ради-пред-
ставника акцiонера Сисенка Iгоря Iвановича - Сисенко Ларисою Микола-
ївною, на строк 3 роки, на пiдставi отриманого 04.06.2018 року повiдом-
лення вiд акцiонера Товариства - Сисенка Iгоря Iвановича про замiну чле-
на Наглядової ради Товариства. Повiдомлення акцiонера про замiну чле-
на Наглядової ради Товариства не мiстить обгрунтування такої замiни.
Сисенко Л. М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має, акцiями Товариства не володiє, протягом останнiх 5 рокiв обiймала
посаду економiста. Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних
вiдсутня.

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

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

2. Найменування посади
Генеральнй директор Сисенко Iгор Iванович

04.06.2018 p.
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4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяль
ності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту На
глядової ради.
4.1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «НДІАВТОПРОМ» в 2017 році визнати 
задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товари-
ства і положенням його установчих документів.
4.2. Звіт Наглядової ради ПрАТ «НДІАВТОПРОМ» за 2017 рік затвердити.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПрАТ «НДІ-
АВТОПРОМ» за 2017 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
6.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році ПрАТ «НДІ-
АВТОПРОМ» має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 281 
017,10 грн. (двісті вісімдесят одна тисяча сімнадцять гривень 10 копійок).
6.2. Розподіл прибутку ПрАТ «НДІАВТОПРОМ» за 2017 рік не затверджува-
ти, у зв’язку з його відсутністю.
6.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності 
ПрАТ «НДІАВТОПРОМ» в 2017 році не проводити. Дивіденди за результа-
тами роботи ПрАТ «НДІАВТОПРОМ» в 2017 році не нараховувати та не 
сплачувати.
7. Затвердження плану діяльності Товариства на наступний звітний 
період.
7.1. Затвердити план діяльності ПрАТ «НДІАВТОПРОМ» на наступний звіт-
ний період.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 За-
кону України «Про акціонерні товариства»: http://www.ndi-autoprom.kiev.ua/

Інформація про кількість акцій:
Станом на 17 серпня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 

яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість акцій Товариства складає 33 026 060 (тридцять три мільйо-
ни двадцять шість тисяч шістдесят) штук простих іменних акцій.

Станом на 17 серпня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 31 026 663 (тридцять 
один мільйон двадцять шість тисяч шістсот шістдесят три) штуки простих 
іменних акцій.

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

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

дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Тимчасово виконуюча обов'язки Ге-
нерального Директора ПрАТ «НДІАВТОПРОМ» Головко Анна Володимирів-
на. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 03 жовтня 
2018 р. (включно), з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (без 
обідньої перерви) за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Предславин-
ська, 28, каб. 208, ПрАТ «НДІАВТОПРОМ». Телефони для довідок: (044) 
528-70-44, 528-45-98.

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

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

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

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

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

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-

них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 
а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведен-
ня загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товари-
ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонуєть-
ся на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

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

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

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

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

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс
тю:

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

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

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

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

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах акціонерів на свій розсуд.

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

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

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

Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПрАТ «НДІ
АВТОПРОМ» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до вимог «Положення про роз-
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криття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішен-
ням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

Найменування показника період
2017 рік 2016 рік

Усього активів 37867 38077
Основні засоби (за залишковою вартістю) 585 29
Запаси 5 1
Сумарна дебіторська заборгованість 612 861
Грошові кошти та їх еквіваленти 560 855

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 34433 34714
Власний капітал 36459 36778
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1651 1651
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 1408 1299
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (281) (1124)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 33026060 33026060
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) (0,01) (0,03)

ПрАТ «НДІАВТОПРОМ»

Повідомлення  
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «АЛЬТБАНК», місцезнаходження 
якого:03037, м.Київ, вул. Вузівська, 5, (далі – Банк) повідомляє про прове-
дення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 
10жовтня 2018 року за адресом: м. Київ, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 45, кімната 311, в10 годин 00 хвилин (далі - Збори).Реє-
страція учасників проводиться з 09:00 до 09:45 за місцем проведення Збо-
рів.Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах, становить 04 жовтня 2018 року.

Проект порядку денного Зборів:
Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:
1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Зміна типу акціонерного товариства.
3. Зміна найменування Банку.
4. Внесення змін до Статуту Банку. Уповноваження осіб на підписання 

Статуту Банку в новій редакції.
5. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Банку.
6. Внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку.
7. Внесення змін до Положення про Правління Банку.
Під час підготовки до Зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріа-

ли до дати проведення Зборів за адресою: м. Київ, вул. Вузівська, 5, у робо-
чі дні з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00, а в день проведення Зборів – також 
у місці їх проведення.Посадовою особою Банку, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Правління Банку.

Акціонери також мають право до початку Зборів отримувати письмові 
відповіді на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту 

порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, до дати проведення 
Зборів.

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж 
за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти 
рішень з цих питань. Пропозиція подається в письмовій формі із зазна-
ченням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та 
типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення.

У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, 
які мають право на таку участь, або їх представники. Якщо довіреність на 
право участі та голосування на Зборах містить завдання щодо голосуван-
ня, представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосуван-
ня, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій 
розсуд. Надання довіреності не виключає право участі на Зборах акціоне-
ра, який видав довіреність, замість свого представника.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 
представнику) у разі відсутності в акціонера (його представника) докумен-
тів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі 
представника акціонера - також документів, що підтверджують повнова-
ження представника на участь у Зборах.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного,а також інша інформація відповідно до законо-
давства розміщена на www.altbank.ua

Спостережна рада Банку

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТБАНК»

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І Загальні відомості

Повне найменування емітента: Акціонерне товариство «Гідро-
сталь»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00100256
Місцезнаходження емітента: 74900, Херсонська обл., м. Нова  

Каховка, вул. Промислова, 2
Міжміський код, телефон та факс емітента: (05549) 4-21-33, 

5-18-11
Електронна поштова адреса емітента: ugm@nkah.hs.ukrtel.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо

вується емітентом для розкриття інформації: www.ukrgidromeh.
com.ua

Вид особливої інформації: Відомості про зміну акціонерів, яким 
належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 
або рівним пороговому значенню пакета акцій.

ІІ Текст повідомлення:
1. Дата отримання iнформацiї: 28.08.2018;
Прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи власника (власникiв) 

акцiй, яким належать голосуючі акцiї, розмiр пакета яких стає меншим 
пороговому значенню пакета акцiй: фiзична особа: Бегішев Рустем 
Наріманович;

Дiя ( вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона 
вiдбувалась: У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або 
опосередковано) вiдбулось відчуження пакету акцій.

Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй до відчуження права власностi на такий пакет акцiй: 
71,796655%;

Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй пiсля відчуження права власностi на такий пакет акцiй 
(пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): 0%;

Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або 
найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток 

прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi 
входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної 
особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) роз-
порядження акцiями:вiдсутнi;

Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за 
наявностi):У емітента відсутня інформація про дату , в яку порогові 
значення було досягнуто або перетнуто.

2.Дата отримання iнформацiї: 28.08.2018; 
Найменування юридичної особи власника (власникiв) акцiй, яким 

належать голосуючі акцiї, розмiр пакета яких стає більшим порого-
вому значенню пакета акцiй: юридична особа: ТОВ «Агис Девелоп-
мент» (Грузія);

Дiя ( вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона 
вiдбувалась: У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або 
опосередковано) вiдбулось відчуження пакету акцій.

Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi го-
лосуючих акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй: 
0%;

Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi го-
лосуючих акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй 
(пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): 71,796655%;

Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або 
найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток 
прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), 
якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридич-
ної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) 
розпорядження акцiями: вiдсутнi;

Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за 
наявностi):У емітента відсутня інформація про дату , в яку порого-
ві значення було досягнуто або перетнуто.

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

Голова правління  Безобразов Олег Євгенійович
29.08.2018

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГІДРОСТАЛЬ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС»
Місцезнаходження товариства:
01001, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 12

Шановні акціонери!
04 жовтня 2018 року о 14.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, 

вул. Володимирська, буд. 12, кімната 711, відбудуться загальні збори 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС» (надалі ПрАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС», 
або Товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 04 жовтня 2018 року з 13.30 год. до 13.55 год. за адресою: 
Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12, кімната 711.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
загальних зборів, тобто на 24.00 год. 28 вересня 2018 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, 
включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх пред-
ставники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чин-
ного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника 
на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства 
України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних збо-
рах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна 
комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) 
лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які іден-
тифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника 
акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представни-
ка на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Проект порядку денного загальних зборів акціонерного товариства:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 
яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної 
комісії, обрання складу лічильної комісії. 

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

3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

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

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

вариства за підсумками роботи в 2017 році. 
7. Затвердження плану діяльності Товариства на наступний звітний пері-

од.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних пра-

вочинів.
Проекти рішень з переліку питань 

проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній устано
ві, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій 
лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку 
голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань 
порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забез-
печенням проведення голосування на загальних зборах акціонерного това-
риства, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ 
ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я», з яким Товариством укладено Договір.
1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення 
загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР 
«ПРИДНІПРОВ'Я».
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) за
гальних зборів акціонерного товариства.
2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних збо-
рів Товариства:
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань поряд-
ку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадо-
вими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні 
збори не допускаються.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНОФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС»
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4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяль
ності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту На
глядової ради.
4.1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС» в 2017 році 
визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності 
Товариства і положенням його установчих документів.
4.2. Звіт Наглядової ради ПрАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС» за 2017 рік за-
твердити.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПрАТ «БФК 
«ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС» за 2017 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
6.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році ПрАТ «БФК 
«ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС» має збитки від фінансово-господарської діяльності в 
сумі 42 223 449,53 грн. (сорок два мільйони двісті двадцять три тисячі чо-
тириста сорок дев'ять гривень 53 копійки).
6.2. Розподіл прибутку ПрАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС» за 2017 рік не за-
тверджувати, у зв’язку з його відсутністю.
6.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності 
ПрАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС» в 2017 році не проводити. Дивіденди за 
результатами роботи ПрАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС» в 2017 році не на-
раховувати та не сплачувати.
7. Затвердження плану діяльності Товариства на наступний звітний 
період.
7.1. Затвердити план діяльності ПрАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС» на на-
ступний звітний період.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів.
8.1. Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС» 
у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які мо-
жуть бути вчинені Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо 
ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних право-
чинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними 
річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме
• правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів 
(договори позики, кредитні договори), – граничною сукупною вартістю 
правочинів 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);
• правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами 
своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), 
– граничною сукупною вартістю правочинів 600 000 000,00 грн. (шіст-
сот мільйонів гривень 00 копійок);
8.2. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиня-
ються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх 
вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після під-
твердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. 
8.3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства протягом 1 (одного) року 
з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо 
вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинен-
ня яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього до-
зволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимага-
ється згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів. 
8.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, На-
глядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчи-
нення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попере-
дню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути 
предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів 
Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік (у 
випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та дано-
го рішення загальних зборів).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 За-
кону України «Про акціонерні товариства»: http://www.global-estates.kiev.ua/

Інформація про кількість акцій:
Станом на 17 серпня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 

яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість акцій Товариства складає 740 000 (сімсот сорок тисяч) штук 
простих іменних акцій.

Станом на 17 серпня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 740 000 (сімсот сорок 
тисяч) штук простих іменних акцій.

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

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

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

питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Директор ПрАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕС-
ТЕЙТС» Суммовська Наталія Іванівна. Акціонери можуть ознайомитися з 
матеріалами зборів до 03 жовтня 2018 р. (включно), з понеділка по п’ятницю, 
з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адре-
сою: м. Київ, вул. Володимирська, будинок 12, ПрАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕС-
ТЕЙТС», кімната 703. Контактна особа - Ковальова Ірина Олександрівна, 
начальник відділу контролінгу та управління. Телефони для довідок: (044) 
506-20-09.

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

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користувати
ся після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а 
також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

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

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

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

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведен-
ня загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товари-
ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонуєть-
ся на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

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

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

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

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

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

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

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи 
територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управ-
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Повідомлення  
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Тростянецьке районне підприємство «Агромаш»!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Тростя-
нецьке районне підприємство «Агромаш» (код за ЄДРПОУ - 03567440, міс-
цезнаходження: Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Північна, 63, далі - 
Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів Товариства:

1) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або 
залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

• Дата проведення загальних зборів акціонерів: 05 жовтня 2018 року.
• Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 

12.00 год.
• Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, 

офісу або залу, куди мають прибути акціонери): Вінницька область, місто 
Гайсин, вулиця Північна, 63, актова зала № 1.

2) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за

ління державним чи комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-

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

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах акціонерів на свій розсуд.

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-

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

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

Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
ПрАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до вимог «Положення про роз-
криття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішен-
ням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)
Найменування показника період

2017 рік 2016 рік
Усього активів 114161 113227
Основні засоби (за залишковою вартістю) 76656 81692
Запаси 4488 4206
Сумарна дебіторська заборгованість 22690 20609
Грошові кошти та їх еквіваленти 2856 5102
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (412251) (370027)
Власний капітал (408551) (366327)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 3700 3700
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 270967 262506
Поточні зобов’язання і забезпечення 251745 217048
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (42224) (43227)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 740000 740000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

(57,06) (58,41)

ПрАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

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 ТОВА-

РИСТВО «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ ІСУЗУ, УКРАЇНА» 
2. Код за ЄДРПОУ: 34539354
3. Місцезнаходження: 04080 м. Київ, Новокостянтинівська, 8
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 359 00 91, 044 359 00 91
5. Електронна поштова адреса: i.matyashova@isuzu.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.isuzu.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішення про припинення повноважень в.о. Генерального директора 

Матяшової Інни Павлівни прийнято на Загальних зборах акціонерів 
27.08.2018 р. Повноваження посадової особи Матяшової Інни Павлівни 
( особа не надала згоду на оприлюднення персональних даних ), яка 
займала посаду В.о. Генерального директора, припинено з 27.08.2018р. 
Повноваження посадової особи припинено на підставі протоколу поза-

чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товари-
ства «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ ІСУЗУ, УКРАЇНА» № 2/2018 від 
27.08.2018р.

Матяшова І.П. не володiє часткою в статутному капіталі емiтента, паке-
том акцій емітента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років.

Рішення про призначення Генерального директора Матяшової Інни 
Павлівни прийнято на Загальних зборах акціонерів 27.08.2018 р. Матя-
шову Інну Павлівну ( особа не надала згоду на оприлюднення персо-
нальних даних ) призначено Генеральним директором з 28.08.2018р. 
Посадову особу призначено на підставі протоколу позачергових загаль-
них зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «АВТОМО-
БІЛЬНА КОМПАНІЯ ІСУЗУ, УКРАЇНА» № 2/2018 від 27.08.2018р.

Матяшова І.П. не володiє часткою в статутному капіталі емiтента, 
пакетом акцій емітента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який призначено посадову особу - безстро-
ково. 

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

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

Генеральний директор  Матяшова І.П.
29.08.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ ІСУЗУ, УКРАЇНА»



№166, 31 серпня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

11

гальних зборах:
• Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збо-

ри акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення 
загальних зборів з 11.00 до 11.50.

• Час початку реєстрації акціонерів 11.00; Час закінчення реєстрації 
акціо нерів 11.50.

3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах:

01 жовтня 2018 року (станом на 24 годину).
4) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного го

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

1.Обрання Голови та членів Лічильної комісії загальних зборів, прийнят-
тя рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:
- Тавдарханова Оксана Іванівна – Голова лічильної комісії.
- Янкова Тетяна Миколаївна– член лічильної комісії.
- Юркова Алла Анатоліївна – член лічильної комісії.
Припинити повноваження Голови та членів лічильної комісії з моменту 

закриття загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд питання про надання згоди на безоплатну передачу май

на у комунальну власність
Проект рішення: Надати згоду на безоплатну передачу у комунальну 

власність Тростянецькій селищній раді Тростянецького району Вінницької 
області (вул. Соборна, 77 смт. Тростянець, Тростянецький р-н, Вінниць-
ка обл., 24300) нежилого приміщення, загальною площею 45,8 кв. м., що роз-
ташоване за адресою: Вінницька обл., Тростянецький р-н., смт. Тростянець, 
вул. Наконечного, 9; Реєстраційний номер нежилого приміщення за даними 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: 11164751, яке вбудо-
вано в житловий будинок, що раніше був переданий у комунальну власність 
Тростянецькій селищній раді Тростянецького району Вінницької області. 

3.Прийняття рішення про припинення Товариства в результаті його лікві-
дації.

Проект рішення: Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» шляхом його ліквідації.

4. Про призначення ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товари-
ства та обрання її персонального складу. Визначення прав та повноважень 
ліквідаційної комісії (комісії з припинення) та голови ліквідаційної комісії (ко-
місії з припинення).

Проект рішення:
Призначити ліквідаційну комісію (комісію з припинення) ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Тростянецьке районне підприємство 
«Агро маш» у наступному персональному складі: 

1. Безкоровайний Юрій Миколайович (паспорт серії НС №361477, вида-
ний Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл. «12» листопада 
1997 р.; ідентифікаційний номер 2621215034) – Голова ліквідаційної комісії. 

2.Юркова Алла Анатоліївна (паспорт серії АА №103508, виданий Ленін-
ським РВ УМВС України у Вінницькій обл. «23» листопада 1995 р.; ідентифі-
каційний номер 2697013108) – член ліквідаційної комісії. 

3.Мудрий Олег Григорович (паспорт серії АА № 990063, виданий Те-
плицьким РВ УМВС України в Вінницькій обл. «29» червня 1999 р.; іденти-
фікаційний номер 3004103392) – член ліквідаційної комісії. 

Надати Голові та членам ліквідаційної комісії (комісії з припинення) пов-
ний обсяг прав та повноважень, передбачених чинним законодавством 
України, з метою здійснення процедури припинення Товариства шляхом лік-
відації та для виконання усіх необхідних дій, пов’язаних з процедурою лікві-
дації. Надати Голові ліквідаційної комісії повноваження діяти без довіренос-
ті від імені Товариства, представляти інтереси Товариства в усіх 
організаціях, підприємствах та установах в його відносинах з державними 
органами, іншими юридичними та фізичними особами. В тому числі дій з 
внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань, зокрема, запису про рішення 
власника юридичної особи або уповноваженого ним органу щодо припинен-
ня юридичної особи, в тому числі підписувати реєстраційну заяву, подавати 
реєстраційну заяву разом з відповідними документами державному реє-
стратору для здійснення реєстраційних дій. Голові ліквідаційної комісії на-
дати повноваження видавати довіреності на здійснення уповноваженими 
особами необхідних дій з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» 
шляхом його ліквідації, в тому числі на представництво інтересів Товари-
ства в органах Пенсійного фонду України, Державної податкової служби, 
Фонду державного майна України, Національній комісії з цінних паперів та 
фондового ринку України, фондах соціального захисту, органах дозвільної 
системи Міністерства внутрішніх справ України, архівних установах і т.п. В 
разі виявлення недостатності майна для задоволення всіх вимог кредиторів 
ліквідатору порушити процедуру банкрутства ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРО-
МАШ» в порядку та в строки, передбачені Законом України «Про відновлен-
ня платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (стаття 95). 
Зобов’язати Голову ліквідаційної комісії звернутись до суду в разі виявлен-
ня недостатності майна для задоволення всіх вимог кредиторів та уповно-

важити ліквідатора підписати заяву про порушення справи про банкрутство 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОН-
НЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ», необхідні документи від імені ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «АГРОМАШ», уповноважувати осіб за власним розсудом для 
участі в судових засіданнях, процедурі ліквідації тощо.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товари-
ства у зв’язку з створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Това-
риства.

Проект рішення:
Припинити повноваження Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» 
Безкоровайного Юрія Миколайовича, у зв’язку зі створенням ліквідаційної 
комісії (комісії з припинення) Товариства, та зобов’язати його передати всі 
товарно-матеріальні цінності, документи та печатки призначеній ліквідацій-
ній комісії протягом 30 днів. 

6. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради 
Товариства, у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинен-
ня) Товариства.

Проект рішення:
У зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Това-

риства, припинити повноваження наступного персонального складу Нагля-
дової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬ-
КЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»:

1. Гордилюк Володимир Михайлович (уповноважений представник акціо-
нера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») – Голова Наглядової ради.

2. Сікорський Сергій Петрович (уповноважений представник акціонера 
Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») – член Наглядової ради.

3. Солопій Володимир Павлович (уповноважений представник акціоне-
ра Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») – член Наглядової ради.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії То-
вариства, у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) 
Товариства.

Проект рішення:
У зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Това-

риства, припинити повноваження наступного персонального складу Нагля-
дової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬ-
КЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»:

1. Коврига Тетяна Степанiвна – Голова Ревізійної комісії.
2. Терлецька Людмила Володимирiвна – член Ревізійної комісії.
3. Поворознюк Наталiя Петрiвна – член Ревізійної комісії.
8. Прийняття рішення про затвердження порядку та строків припинення 

Товариства в результаті його ліквідації.
Проект рішення:
Затвердити наступні порядок та строки припинення (ліквідації) Товари-

ства: ліквідаційна комісія повідомляє орган, що здійснив державну реєстра-
цію юридичної особи, про припинення (ліквідацію) Товариства; протягом 
десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення (ліквідацію) 
ліквідаційна комісія Товариства подає до державного реєстраційного орга-
ну, що здійснив реєстрацію випуску акцій, документи на зупинення обігу ак-
цій; ліквідаційна комісія письмово повідомляє кредиторів щодо прийнятого 
рішення про припинення (ліквідацію) Товариства та здійснює опублікування 
в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення щодо 
припинення (ліквідацію) Товариства; після закінчення строку для 
пред'явлення вимог кредиторами ліквідаційна комісія здійснює скликання 
та проведення загальних зборів Товариства з метою затвердження проміж-
ного ліквідаційного балансу Товариства; після завершення розрахунків з 
кредиторами ліквідаційна комісія Товариства складає ліквідаційний баланс 
та здійснює скликання та проведення загальних зборів Товариства з метою 
затвердження звіту ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу Товари-
ства; протягом десяти робочих днів з дати затвердження звіту ліквідаційної 
комісії та ліквідаційного балансу Товариства ліквідаційна комісія подає до 
державного реєстраційного органу, що здійснив реєстрацію випуску акцій, 
документи на скасування реєстрації випуску акцій Товариства та анулюван-
ня свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства. 

9.Прийняття рішення про порядок розподілу між акціонерами майна, що 
залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквіда-
ційного балансу.

Проект рішення:
Майно Товариства, що залишається після завершення розрахунків з 

кредиторами розподілити між акціонерами пропорційно кількості акцій, що 
належать акціонерам, в порядку та черговості, передбачених ст. 89 Закону 
України «Про акціонерні товариства».

10.Прийняття рішення про встановлення порядку та строку пред’явлення 
кредиторами своїх вимог до Товариства.

Проект рішення:
Встановити строк для подачі вимог кредиторами 2 (два) місяці з моменту 

публікації у встановленому порядку оголошення про припинення Товари-
ства шляхом його ліквідації. Доручити Ліквідаційній комісії вжити усіх захо-
дів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомити їх про при-
пинення Товариства шляхом ліквідації.
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5)Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по
рядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій стат
ті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»:

http://trostagro.at.ua
6)Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

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

дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх 
представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів То-
вариства, у робочі дні, робочі години за адресою: Вінницька область, місто 
Гайсин, вулиця Північна, 63, приймальна Директора (кімната № 2), а в день 
проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: 
Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Північна, 63, актова зала № 1.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних 
зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, 
наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 
змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у 
зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше 
ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення 
загальних зборів.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, – Директор Товариства Безкоровайний Юрій Миколайович.

Довідки за телефоном: 067-443-16-95.
7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 

Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть ко
ристуватися після отримання повідомлення про проведення загаль
них зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть викорис
товуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонерне Товариство повинно надати 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товари-
ства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення 
загальних зборів - також у місці їх проведення. Після надіслання акціонерам 
повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не 
має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими 
вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у 
зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. 
У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення 
загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не піз-
ніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне 
товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку 
зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та 
порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Ак-
ціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання 
однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати прове-
дення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо вклю-
чення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні 
проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного за-
гальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із за-
значенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, 
типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення. Наглядова рада акціонерного товариства приймає рішен-
ня про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових 
проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та 
затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення 
загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не піз-
ніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції ак-
ціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голо-
суючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку 
денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядова рада про вклю-
чення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція 
вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з 
дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до 
проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом вклю-
чення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товари-
ство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань 
або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку 
денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів 
(акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих 
акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, 
встановленого абзацом першим частини другої ст. 38 Закону України «Про 
акціонерні товариства» ; неповноти даних, передбачених абзацом першим 
частини другої або частиною третьою ст. 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до 

проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надси-
лається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його 
прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних збо-
рів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення за-
гальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає 
порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропо-
зицій акціонерів. Акціонерне товариство також надсилає повідомлення з 
проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на 
якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за  
10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-
сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних 
зборів.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій 
та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про про-
ведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних 
зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України 
«Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товари-
ства для уточнення інформації.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь осо-

би, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня прове-
дення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депози-
тарну систему України.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповно-
важена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів 
товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших 
акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фі-
зичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи вида-
ється її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 
питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм 
представникам. Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при 
собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); 
представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законо-
давства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, 
а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера 
(його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі 
відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують 
особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціоне-
ра – також документів, що підтверджують повноваження представника на 
участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

9) Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідом-
лення про проведення позачергових загальних зборів Товариства, складе-
ному станом на «31» серпня 2018 р., загальна кількість простих іменних 
акцій складає 2 081 680 штук, у т.ч. голосуючих – 1 332 550 штук.

10)Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціо
нера) для його участі у загальних зборах:

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь осо-
би, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня прове-
дення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депози-
тарну систему України. Для участі у загальних зборах акціонерів Товари-
ства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу 
(паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чин-
ного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження 
представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації 
акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісі-
єю у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які іденти-
фікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника 
акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представ-
ника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітент: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро Академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна
складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі особли-
вої заяви члена наглядової ради Марчека Желько. від 15.08.2018 року згід-
но ст.57 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Повноваження Посадової особи Марчек Желько (особа не надала згоди
на оприлюднення персональних даних ),  на посаді Члена Наглядової ра-
ди припинено..

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .
Не володiє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 місяців.
На посаду  Член Наглядової ради замість особи, повноваження якої при-

пинено нікого не призначено.
III. Підпис 

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

2.
В.о.голови правління

Зеленський Андрій Вікторович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗО-
РЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро Академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (05+6)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна
складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про внесення змін до виконавчого органу акціонерних товариств

прийнято на засіданні наглядової ради 28.08.2018 р. 
Повноваження посадової особи Зеленський Андрій Вікторович (особа не

надала згоду на оприлюднення персональних даних), яка займала посаду
В.о.Голови правління, припинено. Повноваження посадової особи припи-
нено на підставі Протоколу засідання наглядової ради акціонерного това-
риства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" № НР-60/2018 від
28.08.2018 року (вхідний  номер Протоколу засідання наглядової ради ак-
ціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод"
2019  від 29.08.2018 року). Не володiє часткою в статутному капіталі емi-
тента. Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корис-

ливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала
на посаді: 4 місяця.

Рішення про внесення змін до виконавчого органу  акціонерних това-
риств прийнято на засіданні наглядової ради 28.08.2018 р. Обрання поса-
дової особи виконано на підставі Протоколу засідання наглядової ради ак-
ціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод".
№ НР-60/2018 від  28.08.2018 року (вхідний номер Протоколу засідання
наглядової ради акціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозо-
ремонтний завод"  2019  від 29.08.2018 року).

Посадова особа Тищенко Юрій Григорович ( особа не надала згоду на оп-
рилюднення персональних даних ), обрана на посаду Голова правління.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом ак-
цій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Місце роботи  (останні п’ять років): головний інженер ДП "Придніп-
ровська залізниця"; головний інженер - перший заступник начальника регі-
ональної філії "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". Місце ро-
боти (період звіту): м. Київ, "ПАТ "Укрзалізниця". Посада (період звіту):го-
ловний інженер - перший заступник начальника регіональної філії "Прид-
ніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". Особа призначена  на посаду
згідно Протоколу засідання наглядової ради акціонерного товариства
"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" № НР-60/2018 від
28.08.2018 року з укладанням договору  строком на 1 рік.

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

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

2.
В.о.голови правління Зеленський Андрій Вікторович

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

містю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРЕЗНIВСЬКЕ
ПТАХОПIДПРИЄМСТВО"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи - 02780479
3. Місцезнаходження - 34663, Рівненська обл., Березнівський р-н, с.

Кургани, вул. Шляхова, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс - (03653) 5-56-23, (03653) 5-56-24
5. Електронна поштова адреса - berezneptashka@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації -  berezneptashka.pat.ua
7. Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про припинення з 28.08.2018 року Прокопчук Юлією Вячесла-

вівною повноважень  корпоративного секретаря прийнято на засіданні
Наглядової ради ПрАТ "Березнівське птахопідприємство" 28.08.2018 р.,
в зв'язку із поданою Прокопчук Ю.В. заявою (Протокол засідання Нагля-
дової ради № 4/2018 від 28.08.2018 року). Посадова особа Прокопчук
Юлія Вячеславівна не надала згоди на розкриття своїх паспортних да-
них. Акціями емітента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини  не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років 4 місяці. На
посаду корпоративного секретаря замість Прокопчук Ю.В. нікого не об-
рано.

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

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

Голова правління 
Сердюк Марина Миколаївна

28.08.2018 року.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ 

ЦЕНТР «ТРАНСМАШ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВОВИРОБНИчИЙ ЦЕНТР «ТРАНСМАШ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ДНIПРОВАЖМАШ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00168076
3. Місцезнаходження: 49600, м. Днiпро, вул. Сухий Острiв, б.3
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 3714969 (056) 3714908
5. Електронна поштова адреса: dtm@ucap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:
http://ucap.dp.ua/00168076
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Рішенням Наглядової ради від 27.08.2018р. (Протокол засідання Нагля-
дової ради № 347 від 27.08.2018р.) припинено повноваження Директора
АТ "ДНIПРОВАЖМАШ" Харченка Володимира Володимировича, у зв'язку з
поданою заявою про припинення повноважень та звiльнення. Володіє

0.0000035%  статутного капіталу емітента. Строк, протягом якого перебу-
вав на посадi 14 днів. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини посадова особа не має. Товариство не має згоди посадової особи на
розкриття паспортних даних.

Рішенням Наглядової ради від 27.08.2018р. (Протокол засідання Нагля-
дової ради № 347 від 27.08.2018р.)  обрано на посаду Директора АТ "ДНIП-
РОВАЖМАШ"  Винника Олега Миколайовича. Акціями емітента не володіє.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: дирек-
тор ТОВ "Дніпровський автобусний завод", в.о. Голови Правлiння ПрАТ
"Запорізький електровозоремонтний завод". Термiн призначення посадо-
вої особи до прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства про припи-
нення повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини посадова особа не має Товариство не має згоди посадової особи на
розкриття паспортних даних.

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

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

2. Найменування посади: 
Директор Винник Олег Миколайович, 27.08.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА"

2. Код за ЄДРПОУ :31834736
3. Місцезнаходження: 63460, Харкiвська обл., Змiївський р-н, смт. Сло-

божанське, Балаклiйське шосе, буд. 17-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (05747) 5-33-35 (05747) 5-33-35
5. Електронна поштова адреса: tmzof@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: tmzof.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

З 04.06.2018 року припинено повноваження члена Наглядової ради То-
вариства Рянського Сергiя Олександровича, якого було обрано Загальни-
ми зборами акцiонерiв 19.04.2017 року членом Наглядової ради-пред-
ставником акцiонера-Сисенка Iгоря Iвановича.

Повноваження Рянського С. О. припинено на пiдставi отриманого
04.06.2018 року повiдомлення вiд акцiонера Товариства - Сисенка Iгора
Iвановича про замiну члена Наглядової ради. Повiдомлення акцiонера
про замiну члена Наглядової ради Товариства не мiстить обгрунтування
такої замiни. Рянський С. О. непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини не має, акцiями Товариства не володiє, перебував на поса-
дi з 19.04.2017 року. Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних
вiдсутня.

З 04.06.2018 року набуто повноваження члена Наглядової ради-пред-
ставника акцiонера Сисенка Iгоря Iвановича - Сисенко Ларисою Микола-
ївною, на строк 3 роки, на пiдставi отриманого 04.06.2018 року повiдом-
лення вiд акцiонера Товариства - Сисенка Iгоря Iвановича про замiну чле-
на Наглядової ради Товариства. Повiдомлення акцiонера про замiну чле-
на Наглядової ради Товариства не мiстить обгрунтування такої замiни.
Сисенко Л. М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має, акцiями Товариства не володiє, протягом останнiх 5 рокiв обiймала
посаду економiста. Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних
вiдсутня.

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

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

2. Найменування посади
Генеральнй директор Сисенко Iгор Iванович

04.06.2018 p.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

I.Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента: ПУБЛIчНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОПУШНЯНСЬКИЙ 
КАР'ЄР»; 2.Код за ЄДРПОУ: 00373729; 3.Місцезнаходження:77044 
Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, с.Лопушня; 4.Міжміський код,  
телефон, факс: (03435)63518; 5.Електронна поштова адреса: reestock@
ivf.ukrpack.net; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: lk.pat.ua; 7.Вид осо-
бливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення: За рiшенням позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР» (Протокол №3 вiд 
29.08.2018р.) у зв'язку з прийняттям рiшення про скасування рiшення про 
припинення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОПУШНЯН-
СЬКИЙ КАР'ЄР» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР»: Припинено повно-
важення: Голова комiсiї з припинення Демидюк Юрiй Миронович, паспорт 
серiї КА №897297, виданий Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 
28.08.1998р.Часткою в статутному капiталi не володiє. На посадi перебу-
вав з 29.01.2018 року. Припинено повноваження: Член комiсiї з припинен-
ня Яремчук Iван Михайлович, паспорт серiї КТ №043889, виданий 
Шевченкiвським РВ УМВС України в Чернiвецькiй обл. 18.02.2011р. 
Володiє часткою в статутному капiталi, що становить 9,998%. На посадi 
перебував з 29.01.2018 року. Припинено повноваження: Член комiсiї з 
припинення Легета Романiя Романiвна, паспорт серiї СЕ №760721, вида-
ний Рогатинським РС УДМС в Iвано-Франкiвськiй обл. 01.09.2016р. Част-
кою в статутному капiталi не володiє. На посадi перебувала з 
29.01.2018 року. Обрано: Директор Демидюк Юрiй Миронович, паспорт 
серiї КА №897297, виданий Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 
28.08.1998р.Часткою в статутному капiталi не володiє. Термiн обрання:  
5 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: директор ПАТ «ЛО-
ПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР», голова комiсiї з припинення ПАТ «ЛОПУШ-
НЯНСЬКИЙ КАР'ЄР». Всі посадові особи, повноваження яких припинено 
та обрані посадові особи непогашених судимостей за корисливі та поса-
дові злочини не мають. Питання про обрання директора було включено у 
порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів за рішенням 
Наглядової ради.

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Директор Демидюк Юрій Миронович. Дата 
29.08.2018р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітент: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро Академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна
складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі особли-
вої заяви члена наглядової ради Марчека Желько. від 15.08.2018 року згід-
но ст.57 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Повноваження Посадової особи Марчек Желько (особа не надала згоди
на оприлюднення персональних даних ),  на посаді Члена Наглядової ра-
ди припинено..

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .
Не володiє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 місяців.
На посаду  Член Наглядової ради замість особи, повноваження якої при-

пинено нікого не призначено.
III. Підпис 

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

2.
В.о.голови правління

Зеленський Андрій Вікторович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗО-
РЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро Академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (05+6)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна
складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про внесення змін до виконавчого органу акціонерних товариств

прийнято на засіданні наглядової ради 28.08.2018 р. 
Повноваження посадової особи Зеленський Андрій Вікторович (особа не

надала згоду на оприлюднення персональних даних), яка займала посаду
В.о.Голови правління, припинено. Повноваження посадової особи припи-
нено на підставі Протоколу засідання наглядової ради акціонерного това-
риства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" № НР-60/2018 від
28.08.2018 року (вхідний  номер Протоколу засідання наглядової ради ак-
ціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод"
2019  від 29.08.2018 року). Не володiє часткою в статутному капіталі емi-
тента. Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корис-

ливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала
на посаді: 4 місяця.

Рішення про внесення змін до виконавчого органу  акціонерних това-
риств прийнято на засіданні наглядової ради 28.08.2018 р. Обрання поса-
дової особи виконано на підставі Протоколу засідання наглядової ради ак-
ціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод".
№ НР-60/2018 від  28.08.2018 року (вхідний номер Протоколу засідання
наглядової ради акціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозо-
ремонтний завод"  2019  від 29.08.2018 року).

Посадова особа Тищенко Юрій Григорович ( особа не надала згоду на оп-
рилюднення персональних даних ), обрана на посаду Голова правління.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом ак-
цій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Місце роботи  (останні п’ять років): головний інженер ДП "Придніп-
ровська залізниця"; головний інженер - перший заступник начальника регі-
ональної філії "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". Місце ро-
боти (період звіту): м. Київ, "ПАТ "Укрзалізниця". Посада (період звіту):го-
ловний інженер - перший заступник начальника регіональної філії "Прид-
ніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". Особа призначена  на посаду
згідно Протоколу засідання наглядової ради акціонерного товариства
"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" № НР-60/2018 від
28.08.2018 року з укладанням договору  строком на 1 рік.

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

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

2.
В.о.голови правління Зеленський Андрій Вікторович

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

містю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРЕЗНIВСЬКЕ
ПТАХОПIДПРИЄМСТВО"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи - 02780479
3. Місцезнаходження - 34663, Рівненська обл., Березнівський р-н, с.

Кургани, вул. Шляхова, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс - (03653) 5-56-23, (03653) 5-56-24
5. Електронна поштова адреса - berezneptashka@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації -  berezneptashka.pat.ua
7. Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про припинення з 28.08.2018 року Прокопчук Юлією Вячесла-

вівною повноважень  корпоративного секретаря прийнято на засіданні
Наглядової ради ПрАТ "Березнівське птахопідприємство" 28.08.2018 р.,
в зв'язку із поданою Прокопчук Ю.В. заявою (Протокол засідання Нагля-
дової ради № 4/2018 від 28.08.2018 року). Посадова особа Прокопчук
Юлія Вячеславівна не надала згоди на розкриття своїх паспортних да-
них. Акціями емітента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини  не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років 4 місяці. На
посаду корпоративного секретаря замість Прокопчук Ю.В. нікого не об-
рано.

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

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

Голова правління 
Сердюк Марина Миколаївна

28.08.2018 року.
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2. Ідентифікаційний код юридичної особи 
30009065
3. Місцезнаходження 
61045 м. Харків пров.Отакара Яроша,18,оф.107
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0642)347203 (0642)347205
5. Електронна поштова адреса 
karpishyna@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.transmash.lugansk.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

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

II. Текст повідомлення 
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, роз

мір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значен
ню пакета акцій 

N 
з/п 

Дата 
отримання 
інформації 

від 
Централь-

ного 
депозита-
рію цінних 

паперів або 
акціонера

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

фізичної особи 
або наймену-

вання 
юридичної 

особи власника 
(власників) 

акцій

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи - резиден-
та або код/номер 
з торговельного, 
банківського чи 

судового реєстру, 
реєстраційного 

посвідчення 
місцевого органу 
влади іноземної 

держави про 
реєстрацію 

юридичної особи 
- нерезидента)

Розмір 
частки 

акціонера 
до зміни 

(у 
відсотках 

до 
статутного 
капіталу)

Розмір 
частки 

акціонера 
після 

зміни (у 
відсотках 

до 
статутно-

го 
капіталу)

1 2 3 4 5 6 
1 28.08.2018 фізична особа 

Басов Максим 
Геннадійович

д/н 0 9,051538

Зміст інформації: 
Дата отримання інформації: 28.08.2018 від Національного депозитарія 
України.
Фізична особа Басов Максим Геннадійович придбав акції у кількості 35740 
шт, що складає 9,051538% від загальної кількості акцій юридичної особи.
Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до на-
буття права власності на такий пакет акцій: 0%;
Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після 
набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосую-
чих акцій): 9,051538%;
Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) 
вона відбувалась: інформація про набуття відсутня. ;
Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними пра-
вами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями: 
інформація відсутня.;
Емітент не володіє інформацією про дату ,в яку порогові значення було 
досягнуто або перетнуто.
2 28.08.2018 фізична особа 

Бикадоров 
Вадим 

Вікторович

д/н 0 17,495251

Зміст інформації: 
Дата отримання інформації: 28.08.2018 від Національного депозитарія 
України.
Фізична особа Бикадоров Вадим Вікторовичп придбав акції у кількості 
69080 шт ,що складає 17,495251% від загальної кількості акцій юридичній 
особіи.
Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до 
набуття права власності на такий пакет акцій: 0%;
Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після 
набуття права власності на такий пакет акцій : 17,495251%;
Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) 
вона відбувалась: інформація про набуття відсутня. 
Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними 
правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження 
акціями: інформація відсутня.;
Емітент не володієінформацією про дату,в яку порогові значення було 
досягнуто або перетнуто.
3 28.08.2018 фізична особа 

Беспрозванна 
Олена 

Геннадіївна

д/н 0 9,051538

Зміст інформації: 
Дата отримання інформації: 28.08.2018 від Національного депозитарія 
України.
Фізична особа Беспрозванна Олена Геннадіївна придбала акції у кількості 
35 740 шт., що складає 9,051538% від загальної кількості акцій юридичній 
особи.
Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до на-
буття права власності на такий пакет акцій: 0%;
Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після 
набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосую-
чих акцій): 9,051538%;
Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) 
вона відбувалась: інформація про набуття відсутня. 
Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними пра-
вами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями: 
інформація відсутня.;
Емітент не володієінформацією про дату,в яку порогові значення було до-
сягнуто або перетнуто.
4 28.08.2018 юридична 

особа 
ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ 
«НАУКОВО-

ВИРОБНИЧИЙ 
ЦЕНТР 

«ТРАНСМАШ»

39999408 0 62,479422

Зміст інформації: 
Дата отримання інформації: 28.08.2018 від Національного депозитарія 
України.
Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ТРАНСМАШ» (39999408) придбало 
акцій у кількості 246700 шт, що складає 62,479422% від загальної кількості 
акцій юридичній особи.
Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до на-
буття права власності на такий пакет акцій: 0%;
Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після 
набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосую-
чих акцій): 62,479422%;
Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) 
вона відбувалась: інформація про набуття відсутня. ;
Емітент не володіє інформацією про дату,в яку порогові значення було до-
сягнуто або перетнуто. Відсутня інформація про осіб,які входять до ланцю-
га володіння корпоративними правами юридичної особи та через яких осо-
ба розпоряджається акціями.
5 28.08.2018 юридична осо-

ба Публичне 
товариство з 
обмеженою від-
повідальністю 
«ФРАХТ КАР 
ЕНЕРДЖІ ХОЛ-
ДИНГ ПТОВ» 

(Нідерланди)

56420404 98,077751 0

Зміст інформації: 
Дата отримання інформації: 28.08.2018 від Національного депозитарія 
України.
Публичне товариство з обмеженою відповідальністю «ФРАХТ КАР 
ЕНЕРДЖІ ХОЛДИНГ ПТОВ» (Нідерланди) ( 56420404)здійснив продаж 
власних акцій ;
Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) 
вона відбувалась: інформація про відчуження відсутня. ;
Розмір частки акціонерів в загальній кількості голосуючих акцій до зміни 
розміру пакета становив 98,077751%.Розмір частки акціонерів в загальній 
кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета згідно вказаного 
переліку становить 0%.
Емітент не володіє інформацією про дату,в яку порогові значення було до-
сягнуто або перетнуто. Відсутня інформація про осіб,які входять до 
ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи та через 
яких особа розпоряджається акціями.

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 Мокроусов С.Д.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИчНА  
ФАБРИКА «ВІОЛА» (далі – ПрАТ ФФ «ВІОЛА», Товариство) 

(код ЄДРПОУ 01973472; місцезнаходження: 69063, м. Запоріжжя, 
Академіка Амосова, 75) повідомляє про проведення позачергових За-
гальних зборів акціонерів

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі - 
Загальні збори акціонерів): «19» вересня 2018 року о 1200 годині.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 69050, м. Запоріжжя, 
вул. Складська, 4, четвертий поверх, конференц-зал. 

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів від-
буватиметься «19» вересня 2018 року з 1130 до 1200 години за міс-
цем проведення Загальних зборів. Для реєстрації необхідно мати при 
собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – доку-
менти, які надають їм право участі у Загальних зборах акціонерів, відпо-
відно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах,- «13» вересня 2018 року станом на 2400 годину.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного 
голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту 

порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: 
Обрати лічильну комісію в наступному складі: 
- Голова лічильної комісії - Твердохліб А. А.; 
- Член лічильної комісії - Борисенко О.В. 
2. Відміна рішень, прийнятих на позачергових Загальних зборах акці-

онерів ПрАТ ФФ «ВІОЛА», які відбулися «31» липня 2018 року.
Проект рішення:
Відмінити рішення, прийняті на позачергових Загальних зборах акціо-

нерів ПрАТ ФФ «ВІОЛА», які відбулися «31» липня 2018 року, по наступ-
ним питанням порядку денного:

- 3. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного 
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок 
додаткових внесків.

- 4. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій, визначення 
переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій Товари-
ства.

- 5. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються 
повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій 
під час першого та другого етапів укладення договорів з першими влас-
никами у процесі приватного розміщення акцій.

- 6. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються  
повноваження проводити дії, пов’язанні з розміщенням акцій Товариства.

- 7. Визначення уповноваженої особи емітента, якій надаються повно-
важення проводити дії, пов’язанні з розміщенням акцій Товариства.

3. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової 
емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості 
за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:
Збільшити статутний капітал Товариства на суму 6 937 000,00 грн. 

(Шість мільйонів дев’ятсот тридцять сім тисяч гривень 00 копійок) шля-
хом розміщення 19 820 (Дев’ятнадцять тисяч вісімсот двадцять) додатко-
вих акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 
Після збільшення статутний капітал Товариства становитиме  
14 907 550,00 грн. (Чотирнадцять мільйонів дев’ятсот сім тисяч п’ятсот 
п’ятдесят гривень 00 копійок), що складатиме 42 593 (Сорок дві тисячі 
п’ятсот дев’яносто три) акції.

4. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників роз-
міщення).

Проект рішення:
Прийняти рішення про емісію акцій Товариства та затвердити «Рішен-

ня про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції)» з переліком 
осіб, які є учасниками розміщення акцій Товариства.

5. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються по-
вноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального 
органу, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціо-
нерного товариства.

Проект рішення:
Визначити Наглядову раду ПрАТ ФФ «ВІОЛА» уповноваженим орга-

ном емітента, якому надаються повноваження щодо: 
- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації 

переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі 

емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори 
з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії 

недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки ре-
зультатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке 
рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до 
статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на при-
дбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість 
реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про 
акціонерні товариства».

6. Визначення уповноваженої особи емітента, якій надаються повно-
важення, визначені нормативно-правовим актом реєструвального орга-
ну, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного 
товариства.

Проект рішення: 
Визначити Голову правління ПрАТ ФФ «ВІОЛА» або особу, що вико-

нує його обов’язки, уповноваженою особою емітента, якій надаються по-
вноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере-
важного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емі-
сію;

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціоне-

рів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним това-
риством належних їм акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: http://viola.pat.ua

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», від 
дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства мають право 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного Загальних зборів акціонерів, особисто або через 
уповноваженого представника, за адресою: 69050, м. Запоріжжя, 
вул. Складська, 4, у кабінеті юридичного відділу, у робочі дні - з 9 до 
16 год., а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведен-
ня. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що по-
свідчує особу, належно оформлену довіреність. Посадова особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова 
правління. Довідки за тел. (061) 289-25-57.

Товариство до початку Загальних зборів надаватиме письмові відпо-
віді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до поряд-
ку денного Загальних зборів, до дати проведення Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю :
- акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-

ня на Загальних зборах декільком своїм представникам;
- акціонер має право у будь-який момент замінити свого представни-

ка, повідомивши про це виконавчий орган Товариства;
- довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, ви-

дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку порядку;

- довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від 
імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповно-
важеною на це її установчими документами;

- надання довіреності на право участі та голосування на Загальних 
зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, 
який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом 
на 24 годину «29» серпня 2018 року – дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

• загальна кількість акцій - 22 773 штук простих іменних акцій;
• загальна кількість голосуючих акцій - 22 767 штук. 
Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» 

при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах не вра-
ховуються акції акціонерів, які до «13» вересня 2018 року (дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних збо-
рах) не уклали з депозитарною установою договір про обслуговування 
рахунка в цінних паперах.

Телефон для довідок (061) 289-25-57 
Наглядова рада ПрАТ ФФ «ВІОЛА»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ФАРМАЦЕВТИчНА ФАБРИКА «ВІОЛА»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

 емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ТРОЯНIВСЬКЕ»
2. Код за ЄДРПОУ 30184563
3. Місцезнаходження 01001, мiсто Київ, ПРОВУЛОК 

МУЗЕЙНИЙ, БУДИНОК 2 ЛIТЕРА В
4. Міжміський код, телефон та факс +380660799288 +380660799288
5. Електронна поштова адреса troaynivske@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

https://30184563.smida.gov.ua 

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

II. Текст повідомлення
30.08.2018 року єдиний акцiонер Товариства обрав Попова Сергiя 

Олександровича Директором Товариства з 31.08.2018 року на невизна-
чений термiн. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись за 
iнiцiативою єдиного акцiонера Товариства. Посадова особа не володiє 
часткою в статутньому капiталi Товариства або акцiями Товариства.

Освiта вища. Загальний стаж роботи - 7 рокiв. За останнi 5 рокiв зай-
мав наступнi посади: Директор земельного департаменту ПАТ «ТАКО», 
Директор земельного департаменту ТОВ «АСТ», Директор 
ТОВ «ЛЕНДВIЗОР», займав посаду члена Наглядової ради 
ПрАТ «Троянiвське» з 21.12.2017 р. Змiна складу посадових осiб Товари-
ства обгрунтована необхiднiстю дотримання законодавства України. По-
пов С.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
вiдсутня заборона обiймати будь-якi посади та займатись певною 
дiяльнiстю. Посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних 
даних. 

30.08.2018 року єдиний акцiонер Товариства звiльнив Коновала Рус-
лана Михайловича з посади Директора Товариства з 30.08.2018 року. 
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись на пiдставi заяви 
Коновала Р.М. про звiльнення з посади директора. Займав посаду дирек-
тора ПрАТ «Троянiвське» з 21.12.2017 р. Не володiє часткою в статутньо-
му капiталi Товариства або акцiями Товариства.

Освiта вища. Iнформацiя про стаж роботи Коновала Руслана Михайло-
вича протягом останнiх п’яти рокiв: Управитель з логiстики ТОВ «АСКОНА-
Україна»; Фахiвець iз землевпорядкування ТОВ «АСТ»; Директор з вироб-
ництва ТОВ «АГРIНIС»; на даний час займає посаду директора 
ПрАТ «Сiльськогосподарське пiдприємство Шубкiвське» з 20.07.2018 р. 
Змiна складу посадових осiб Товариства обгрунтована необхiднiстю до-
тримання законодавства України. Коновал Руслан Михайлович непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, вiдсутня заборона 
обiймати будь-якi посади та займатись певною дiяльнiстю. Посадова осо-
ба не дала згоди на розголошення паспортних даних. 

30.08.2018 року єдиний акцiонер Товариства прийняв рiшення про при-
пинення повноваженнь Наглядової ради в повному складi, в тому числi - 
повноваження Попова Сергiя Олександровича як члена Наглядвої ради 
Товариства з 30.08.2018 року. Змiни у персональному складi посадових 
осiб вiдбулись за iнiцiативою єдиного акцiонера Товариства. Займав вка-
зану посаду з 21.12.2017 р.Посадова особа не володiє часткою в статут-
ньому капiталi Товариства або акцiями Товариства.

Освiта вища. Загальний стаж роботи - 7 рокiв. За останнi 5 рокiв По-
пов  С.О. займав наступнi посади: Директор земельного департаменту 
ПАТ «ТАКО», Директор земельного департаменту ТОВ «АСТ», Директор 
ТОВ «ЛЕНДВIЗОР», займав посаду члена Наглядової ради 
ПрАТ «Троянiвське» з 21.12.2017 р. Змiна складу посадових осiб Товари-
ства обгрунтована необхiднiстю дотримання законодавства України. По-
пов С.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
вiдсутня заборона обiймати будь-якi посади та займатись певною 
дiяльнiстю. Посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних 
даних. 

30.08.2018 року єдиний акцiонер Товариства прийняв рiшення про при-
пинення повноваженнь Наглядової ради в повному складi, в тому числi - 
повноваження Попової Алєсi Олександрiвни як Голови Наглядвої ради 
Товариства з 30.08.2018 року. Змiни у персональному складi посадових 
осiб вiдбулись за iнiцiативою єдиного акцiонера Товариства. Займав вка-
зану посаду з 21.12.2017 р. Посадова особа володiє акцiями Товариства, 
частка яких в статутньому капiталi Товариства складає 100 вiдсоткiв.

Загальний стаж роботи - 5 рокiв. За останнi 5 рокiв Попова А.О. займа-
ла наступнi посади: Директор ТОВ «ЕДВАНС-IНФОРМ», займала посаду 
голови Наглядової ради ПрАТ «Троянiвське» з 21.12.2017 р. Змiна складу 
посадових осiб Товариства обгрунтована необхiднiстю дотримання зако-
нодавства України. Попова А.О. непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, вiдсутня заборона обiймати будь-якi посади та 
займатись певною дiяльнiстю. Посадова особа не дала згоди на розголо-
шення паспортних даних. 

30.08.2018 року єдиний акцiонер Товариства прийняв рiшення про при-
пинення повноваженнь Наглядової ради в повному складi, в тому числi - 
повноваження Одрiної Тетяни Євгенiївни як члена Наглядвої ради Товари-
ства з 30.08.2018 року. Змiни у персональному складi посадових осiб 
вiдбулись за iнiцiативою єдиного акцiонера Товариства. Займала вказану 
посаду з 21.12.2017 р. Посадова особа не володiє часткою в статутньому 
капiталi Товариства або акцiями Товариства.

Освiта вища. Загальний стаж роботи - 10 рокiв. За останнi 5 рокiв 
Одрiна Т.Є. займала наступнi посади: Iнженер-землевпорядник 
ТОВ «ЕДВАНС-IНФОРМ»; Iнженер-землевпорядник ТОВ «ЛЕНДВIЗОР»., 
зай мала посаду члена Наглядової ради ПрАТ «Троянiвське» з 21.12.2017 р. 
Змiна складу посадових осiб Товариства обгрунтована необхiднiстю до-
тримання законодавства України. Одрiна Т.Є. непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, вiдсутня заборона обiймати будь-
якi посади та займатись певною дiяльнiстю. Посадова особа не дала зго-
ди на розголошення паспортних даних.

30.08.2018 року єдиний акцiонер Товариства прийняв рiшення про об-
рання Попової Алєсi Олександрiвни членом Наглядової ради з 
31.08.2018  р. строком на 3 роки. Змiни у персональному складi посадових 
осiб вiдбулись за iнiцiативою єдиного акцiонера Товариства. Посадова 
особа володiє акцiями Товариства, частка яких в статутньому капiталi То-
вариства складає 100 вiдсоткiв.

Загальний стаж роботи - 5 рокiв. За останнi 5 рокiв Попова А.О. займа-
ла наступнi посади: Директор ТОВ «ЕДВАНС-IНФОРМ», займала посаду 
голови Наглядової ради ПрАТ «Троянiвське» з 21.12.2017 р. Змiна складу 
посадових осiб Товариства обгрунтована необхiднiстю дотримання зако-
нодавства України. Попова А.О. непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, вiдсутня заборона обiймати будь-якi посади та 
займатись певною дiяльнiстю. Посадова особа не дала згоди на розголо-
шення паспортних даних.

30.08.2018 року єдиний акцiонер Товариства прийняв рiшення про об-
рання Одрiної Тетяни Євгенiївни членом Наглядової ради з 31.08.2018 р. 
строком на 3 роки. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись 
за iнiцiативою єдиного акцiонера Товариства. Посадова особа не володiє 
часткою в статутньому капiталi Товариства або акцiями Товариства.

Освiта вища. Загальний стаж роботи - 10 рокiв. За останнi 5 рокiв 
Одрiна Т.Є. займала наступнi посади: Iнженер-землевпорядник 
ТОВ  «ЕДВАНС-IНФОРМ»; Iнженер-землевпорядник ТОВ «ЛЕНДВIЗОР»., 
зай мала посаду члена Наглядової ради ПрАТ «Троянiвське» з 
21.12.2017  р. Змiна складу посадових осiб Товариства обгрунтована 
необхiднiстю дотримання законодавства України. Одрiна Т.Є. непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, вiдсутня заборона 
обiймати будь-якi посади та займатись певною дiяльнiстю. Посадова осо-
ба не дала згоди на розголошення паспортних даних.

30.08.2018 року єдиний акцiонер Товариства прийняв рiшення про об-
рання Циганка Леонiда Юрiйовича членом Наглядової ради з 31.08.2018  р. 
строком на 3 роки. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись 
за iнiцiативою єдиного акцiонера Товариства. Посадова особа не володiє 
часткою в статутньому капiталi Товариства або акцiями Товариства.

Освiта вища. За останнi 5 рокiв Циганок Л.Ю. займав наступнi 
посади:спецiалiст Фастiвського мiськрайонного управлiння юстицiї 
2014р.  - 2016р.; директор ТОВ АХ «Зелений свiт» - з 2017р. по теперiшнiй 
час. З 26.04.2018 займає посаду члена Наглядової ради 
ПрАТ «СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ШУБКIВСЬКЕ». 
Змiна складу посадових осiб Товариства обгрунтована необхiднiстю до-
тримання законодавства України. Одрiна Т.Є. непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, вiдсутня заборона обiймати будь-
якi посади та займатись певною дiяльнiстю. Посадова особа не дала зго-
ди на розголошення паспортних даних.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування 
посади КОНОВАЛ РУСЛАН МИХАЙЛОВИч

Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
30.08.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРОЯНIВСЬКЕ»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ"
(надалі також - Товариство), що знаходиться за адресою 49023, м. Дніпро,
просп. Мануйлівський, буд. 1, кімн. 9, повідомляє про проведення позачер-
гових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 03 жовтня 2018 року о
13:00 год. за адресою: 49023, м. Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 1,
2-й поверх, глядацька зала. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачер-
гових загальних зборах - на 24 годину 27 вересня 2018 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових за-
гальних зборах буде здійснюватися 03 жовтня 2018 року з 12.00  до 12.45
за місцем проведення зборів.  

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного:

1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії, обрання членів та
голови лічильної комісії.

Проект рішення:
1.1. Для  здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку

денного позачергових загальних зборів акціонерів, що проводяться 03 жов-
тня 2018 року, обрати лічильну комісію у кількості 3 (трьох) членів. 

1.2. Обрати лічильну комісію у наступному складі: 
1. Каменєва Світлана Іванівна - Голова лічильної комісії;                           
2. Сова Тетяна Георгіївна - член лічильної комісії;  
3. Серебрянська Любов Миколаївна- член лічильної комісії.  
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів То-

вариства та уповноваження Голови позачергових загальних Зборів Това-
риства та Секретаря позачергових загальних Зборів акціонерів Товариства
підписати протокол позачергових загальних Зборів акціонерів.

Проект рішення:
2.1. Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товарис-

тва, що проводяться 03 жовтня 2018 року Воронського Сергія Олексійови-
ча. Обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства, що про-
водяться 03 жовтня 2018 року Шипуліну Євгенію Вікторівну.

2.2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних Зборів
акціонерів Товариства підписати протокол позачергових загальних Зборів
акціонерів.

3.  Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загаль-
них зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:
3.1. Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних

зборів акціонерів Товариства та порядок проведення голосування на поза-
чергових загальних зборах:

І. Порядок проведення загальних зборів акціонерів:
1) Час доповіді з питань порядку денного складає до 15 хвилин. Виступ при

обговоренні питання - до 5 хвилин. Відповіді на запитання - до 5 хвилин.
2) Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозво-

лу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати
виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду
питань порядку денного, позбавивши його слова.

3) Учасники зборів, які бажають виступити з питань порядку денного, по-
винні подати письмову заяву секретарю зборів до закінчення строку обго-
ворення відповідного питання порядку денного.

4) Збори провести без перерви.
5) Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів сторонніми особами за-

боронено.
6) Питання до доповідачів, які не містять пропозицій по суті доповідей,

повинні бути складені у формі письмової заяви, містити інформацію про
акціонера (акціонерів), що поставив (поставили) запитання, з зазначенням
прізвища, ім'я, по батькові (найменування) та кількості належних йому (їм)
акцій.

7) Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту допо-
віді, а також ті, що надійшли після голосування, розглядатися не будуть.

ІІ. Порядок голосування з питань порядку денного  загальних зборів:
1) При голосуванні бюлетенями з питань порядку денного акціонер (його

представник) повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом простав-
ляння позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у
відповідній графі таблиці "варіанти голосування" бюлетеня, що включає у
собі графи "за", "проти", "утримався". При цьому акціонер повинен обрати
лише один варіант голосування, залишивши порожніми інші графи:

- у разі згоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен
підтвердити свою згоду шляхом проставляння позначки "плюс" ("+") або ін-
шої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ЗА", залишивши порожні-
ми графи "ПРОТИ" та "УТРИМАВСЯ";

- у разі незгоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен
підтвердити свою незгоду шляхом проставляння позначки "плюс" ("+") або
іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ПРОТИ", залишивши по-
рожніми графи "ЗА" та "УТРИМАВСЯ";

- у разі, якщо він утримується при голосуванні за проект рішення, пови-
нен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставляння позначки
"плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "УТРИ-
МАВСЯ", залишивши графи "ЗА" та "ПРОТИ" порожніми.

2) При голосуванні бюлетенями з питань порядку денного, який передба-

чає кумулятивний порядок голосування, загальна кількість голосів акціоне-
ра помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, які
обираються, акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голо-
си за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

В бюлетені для голосування акціонер зазначає кількість голосів, яку він
надає відповідному кандидату у списку, зазначивши кількість відданих го-
лосів у графі напроти прізвища кандидата, за якого він голосує.

3) Незаповнені бюлетені для голосування з питань порядку денного або
заповнені з порушенням цього порядку повинні визнаватись лічильною ко-
місією недійсними.

4) При голосуванні з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів
лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів, якщо:

- бюлетень визнається недійсним, оскільки він відрізняється від офіційно
виготовленого акціонерним товариством зразка або на ньому відсутній під-
пис акціонера (представника) (ч. 4 ст. 43 Закону України "Про акціонерні то-
вариства");

- не можна зрозуміти волевиявлення акціонера (представника), тобто як-
що відмітки (для

кумулятивного голосування - кількість голосів) в бюлетені не дають мож-
ливості визначити обраний акціонером (представником) варіант рішення
або не проставлені зовсім;

- кількість голосів, яку акціонер (представник) віддав за кандидата (кан-
дидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер (пред-
ставник) має під час кумулятивного голосування (лише для кумулятивного
голосування);

- кількість голосів в бюлетені, які зазначаються акціонером (представни-
ком), не є цілим числом (лише для кумулятивного голосування);

- бюлетень не здано акціонером (представником) для підрахунку голосів
до підписання протоколу про підсумки голосування Лічильною комісією.

IІІ. Підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів:
1) Після збору бюлетенів з кожного питання порядку денного члени лі-

чильної комісії відкривають опечатану урну та підраховують результати го-
лосування з відповідного питання порядку денного.

Бюлетені виймаються з урни у спеціальному місці чи кімнаті.
Підсумки голосування оформлюються у вигляді протоколу лічильної комі-

сії та оголошуються учасникам зборів Головою Загальних зборів.
4. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голо-

сування на позачергових загальних зборах акціонерів.
Проект рішення:
4.1. Затвердити  наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для

голосування та/або бюлетенів для кумулятивного голосування на позачер-
гових загальних зборах акціонерів, а саме: після затвердження Наглядо-
вою радою Товариства форми і тексту бюлетенів для голосування з питань
порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, бюлетень для
голосування засвідчується підписом члена Реєстраційної комісії під час й-
ого видачі при реєстрації акціонера або його представника для участі у
Зборах шляхом зазначення на ньому інформації про те, коли і ким було
затверджено форму і текст бюлетенів, та завірення такого напису печаткою
Товариства.   

5. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОК-
СОХІМТЕПЛО-МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986) шляхом перетворення у
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
УПРАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ”.

Проект рішення:
5.1. Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМ-

ТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986) шляхом його перетворення у
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
УПРАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ” (місцезнаходженя: 49023, м.
Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 1, кімн. 9). При перетворенні ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код
ЄДРПОУ 31157986), все його майно, всі права і обов'язки переходять за
передавальним актом до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ “СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ”.

5.2. У терміни, встановлені діючим законодавством України, повідомити
в належній формі всіх відомих кредиторів Товариства про перетворення
Товариства. Документи, що підтверджують повідомлення кредиторів Това-
риства, долучити до документів, що подаються при державній реєстрації
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
УПРАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ”. В іншому, порядок перетворен-
ня Товариства визначається діючим законодавством України.

5.3. Перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОК-
СОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986) у ТОВАРИСТВО З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ
“СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ” провести з урахуванням термінів проведення
передбачених діючим законодавством процедур (повідомлення кредиторів
Товариства про прийняте рішення про перетворення, пред'явлення креди-
торами Товариства вимог про припинення або дострокове виконання зо-
бов'язань Товариством та ін.).

6. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПРИВАТНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄД-
РПОУ 31157986) у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ"
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СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ”.
Проект рішення: 
6.1. Затвердити наступні порядок та умови перетворення Товариства: 
- протягом 3-х робочих днів з дати прийняття рішення про припинення,

комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному ре-
єстратору визначені законодавством документи для внесення запису до
ЄДР про прийняте загальними зборами рішення щодо припинення ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ"
(код ЄДРПОУ 31157986) у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення у
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
УПРАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ”. 

- протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення То-
вариства, комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код
ЄДРПОУ 31157986). 

6.2. У визначені законодавством порядку та строки комісія з припинення
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОН-
ТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986) подає до Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку і оприлюднює особливу інформацію про прийняття
загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо припинення у
зв'язку з перетворенням на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ”. 

6.3. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення, комісія
з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ
31157986), оприлюднює повідомлення про ухвалене рішення в загальдос-
тупній інформаційній базі НКЦПФР. 

6.4. Встановити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до Това-
риства складає два місяці з дня оприлюднення повідомлення про внесен-
ня запису до ЄДР щодо прийнятого рішення про припинення Товариства.
Вимоги кредиторів задовольняються у порядку, визначеному законодавс-
твом. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами
застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення
про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про
здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання
зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового
припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодуван-
ня збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кре-
дитором. У разі якщо кредитор не звернувся у визначений строк до Това-
риства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товарис-
тва вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. 

6.5. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів, комісія
з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про
правонаступництво щодо всього майна, прав і обов'язків Товариства, що
припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зо-
бов'язання, які оспорюються сторонами. Передавальний акт затверджу-
ється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

6.6. У визначені діючим законодавством порядку і строки здійснюється
обмін акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМ-
ТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986) на частки у статутному капіталі
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
УПРАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ”, що створюється у результаті
перетворення. 

6.7. Протягом 10 робочих днів з дати затвердження передавального акту,
комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку визначені законодавством документи для скасування ре-
єстрації випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОК-
СОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986) та анулювання свідоц-
тва про реєстрацію випуску акцій. 

6.8. Документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства,
комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному ре-
єстратору після отримання розпорядження Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій. 

6.9. Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєс-
трації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СПЕЦІАЛІ-
ЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ” та державної реєстра-
ції припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМ-
ТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986).

7. Про створення комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986). Об-
рання персонального складу комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ
31157986), визначення її місцезнаходження, прав та обов'язків.

Проект рішення:
7.1. Створити комісію з припинення Товариства у складі:
- Ботюка Олега Миколайовича (паспорт серії АЕ № 787619, виданий

Амур - Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській
області 22 серпня 1997 року, зареєстрований за адресою: 49000, м. Дніп-
ро, вул. Радистів, буд. 2, кв. 138, реєстраційний номер облікової картки
платника податків 2012700470) - голова комісії з припинення Товариства;

- Серебрянської Любові Миколаївни (паспорт серія АМ № 543173, вида-

ний Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропет-
ровській області, 24.10.2002 року, зареєстрована за адресою: м. Дніпро,
вул. Котляревського, 7 А, кв. 22, реєстраційний номер облікової картки
платника податків 2191115225) - член комісії з припинення Товариства. 

7.2. Визначити, що комісія з припинення Товариства знаходиться за ад-
ресою: 49023, м. Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 1, кімн. 9.

7.3. Визначити, що :
- Виконавчий орган Товариства після призначення комісії з припинення

Товариства припиняє свої повноваження;
- До Голови комісії з припинення Товариства з моменту призначення пе-

реходять повноваження виконавчого органу Товариства, щодо управління
справами Товариства, у відповідності до Статуту Товариства;

- Голова комісії з припинення Товариства представляє інтереси Товарис-
тва у відносинах з третіми особами;

7.4. Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986), особисто, або че-
рез представника на підставі виданої довіреності,  зокрема доручається:

- письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію про прий-
няте акціонерами Товариства рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ
31157986), а також повідомити про склад Комісії з припинення Товариства
та про порядок і строк пред'явлення кредиторами вимог до Товариства; 

- письмово повідомити відомих кредиторів Товариства про припинення
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОН-
ТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986) відповідно до вимог чинного законодавства
України, задовольнити чи відхилити їх вимоги;

- здійснити необхідні дії для отримання необхідних дозволів та докумен-
тів від Державної податкової інспекції України, Фонду соціального страху-
вання, Пенсійного фонду України у зв'язку з припиненням Товариства шля-
хом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ “СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ”;

- надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за-
яву та всі документи, які потрібні для здійснення скасування реєстрації ви-
пуску (випусків) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОК-
СОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986), а також виконати усі дії,
встановлені чинним законодавством України;

- провести інвентаризацію основних активів Товариства протягом 10 (де-
сяти) робочих днів з моменту закінчення строку для пред'явлення вимог
кредиторами;

- після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задо-
волення чи відхилення цих вимог, скласти передавальний акт, який пере-
дати на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства;

- здійснити всі необхідні заходи та дії щодо обміну акцій ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄД-
РПОУ 31157986), що припиняється шляхом перетворення, на частки ТО-
ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
УПРАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ”, що створюється внаслідок пе-
ретворення.

- здійснювати всі інші процедури, пов'язані з припиненням ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄД-
РПОУ 31157986) шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ “СТРОЙ-
ЕЛЕКТРОМОНТАЖ”, у відповідності до вимог чинного законодавства.

7.5. Надати повноваження Голові комісії з припинення підписувати всі не-
обхідні для вказаних дій документи, а також завіряти їх копії.

8. Про встановлення порядку та строку пред'явлення кредиторами своїх
вимог до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕП-
ЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986).

Проект рішення:
8.1. Затвердити наступний порядок та строк пред'явлення вимог кредито-

рів:
- вимоги кредиторів приймаються за місцезнаходженням ПРИВАТНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄД-
РПОУ 31157986)  - 49023, м. Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 1, кімн. 9;

- вимоги кредиторів розглядаються Комісією з припинення Товариства;
- вимоги кредиторів приймаються протягом 2 (двох) місяців з дня опри-

люднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ
31157986).

- вимоги кредиторів задовольняються у порядку встановленому чинним
законодавством України.

9. Затвердження плану перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986) шля-
хом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ”.

Проект рішення:
9.1. Затвердити план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986) у ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УП-
РАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ”, розроблений відповідно до ст. 81
Закону України "Про акціонерні товариства", що є додатком № 1 до цього
Протоколу.
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СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ”.
Проект рішення: 
6.1. Затвердити наступні порядок та умови перетворення Товариства: 
- протягом 3-х робочих днів з дати прийняття рішення про припинення,

комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному ре-
єстратору визначені законодавством документи для внесення запису до
ЄДР про прийняте загальними зборами рішення щодо припинення ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ"
(код ЄДРПОУ 31157986) у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення у
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
УПРАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ”. 

- протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення То-
вариства, комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код
ЄДРПОУ 31157986). 

6.2. У визначені законодавством порядку та строки комісія з припинення
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОН-
ТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986) подає до Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку і оприлюднює особливу інформацію про прийняття
загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо припинення у
зв'язку з перетворенням на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ”. 

6.3. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення, комісія
з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ
31157986), оприлюднює повідомлення про ухвалене рішення в загальдос-
тупній інформаційній базі НКЦПФР. 

6.4. Встановити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до Това-
риства складає два місяці з дня оприлюднення повідомлення про внесен-
ня запису до ЄДР щодо прийнятого рішення про припинення Товариства.
Вимоги кредиторів задовольняються у порядку, визначеному законодавс-
твом. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами
застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення
про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про
здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання
зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового
припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодуван-
ня збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кре-
дитором. У разі якщо кредитор не звернувся у визначений строк до Това-
риства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товарис-
тва вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. 

6.5. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів, комісія
з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про
правонаступництво щодо всього майна, прав і обов'язків Товариства, що
припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зо-
бов'язання, які оспорюються сторонами. Передавальний акт затверджу-
ється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

6.6. У визначені діючим законодавством порядку і строки здійснюється
обмін акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМ-
ТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986) на частки у статутному капіталі
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
УПРАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ”, що створюється у результаті
перетворення. 

6.7. Протягом 10 робочих днів з дати затвердження передавального акту,
комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку визначені законодавством документи для скасування ре-
єстрації випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОК-
СОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986) та анулювання свідоц-
тва про реєстрацію випуску акцій. 

6.8. Документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства,
комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному ре-
єстратору після отримання розпорядження Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій. 

6.9. Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєс-
трації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СПЕЦІАЛІ-
ЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ” та державної реєстра-
ції припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМ-
ТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986).

7. Про створення комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986). Об-
рання персонального складу комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ
31157986), визначення її місцезнаходження, прав та обов'язків.

Проект рішення:
7.1. Створити комісію з припинення Товариства у складі:
- Ботюка Олега Миколайовича (паспорт серії АЕ № 787619, виданий

Амур - Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській
області 22 серпня 1997 року, зареєстрований за адресою: 49000, м. Дніп-
ро, вул. Радистів, буд. 2, кв. 138, реєстраційний номер облікової картки
платника податків 2012700470) - голова комісії з припинення Товариства;

- Серебрянської Любові Миколаївни (паспорт серія АМ № 543173, вида-

ний Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропет-
ровській області, 24.10.2002 року, зареєстрована за адресою: м. Дніпро,
вул. Котляревського, 7 А, кв. 22, реєстраційний номер облікової картки
платника податків 2191115225) - член комісії з припинення Товариства. 

7.2. Визначити, що комісія з припинення Товариства знаходиться за ад-
ресою: 49023, м. Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 1, кімн. 9.

7.3. Визначити, що :
- Виконавчий орган Товариства після призначення комісії з припинення

Товариства припиняє свої повноваження;
- До Голови комісії з припинення Товариства з моменту призначення пе-

реходять повноваження виконавчого органу Товариства, щодо управління
справами Товариства, у відповідності до Статуту Товариства;

- Голова комісії з припинення Товариства представляє інтереси Товарис-
тва у відносинах з третіми особами;

7.4. Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986), особисто, або че-
рез представника на підставі виданої довіреності,  зокрема доручається:

- письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію про прий-
няте акціонерами Товариства рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ
31157986), а також повідомити про склад Комісії з припинення Товариства
та про порядок і строк пред'явлення кредиторами вимог до Товариства; 

- письмово повідомити відомих кредиторів Товариства про припинення
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОН-
ТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986) відповідно до вимог чинного законодавства
України, задовольнити чи відхилити їх вимоги;

- здійснити необхідні дії для отримання необхідних дозволів та докумен-
тів від Державної податкової інспекції України, Фонду соціального страху-
вання, Пенсійного фонду України у зв'язку з припиненням Товариства шля-
хом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ “СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ”;

- надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за-
яву та всі документи, які потрібні для здійснення скасування реєстрації ви-
пуску (випусків) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОК-
СОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986), а також виконати усі дії,
встановлені чинним законодавством України;

- провести інвентаризацію основних активів Товариства протягом 10 (де-
сяти) робочих днів з моменту закінчення строку для пред'явлення вимог
кредиторами;

- після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задо-
волення чи відхилення цих вимог, скласти передавальний акт, який пере-
дати на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства;

- здійснити всі необхідні заходи та дії щодо обміну акцій ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄД-
РПОУ 31157986), що припиняється шляхом перетворення, на частки ТО-
ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
УПРАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ”, що створюється внаслідок пе-
ретворення.

- здійснювати всі інші процедури, пов'язані з припиненням ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄД-
РПОУ 31157986) шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ “СТРОЙ-
ЕЛЕКТРОМОНТАЖ”, у відповідності до вимог чинного законодавства.

7.5. Надати повноваження Голові комісії з припинення підписувати всі не-
обхідні для вказаних дій документи, а також завіряти їх копії.

8. Про встановлення порядку та строку пред'явлення кредиторами своїх
вимог до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕП-
ЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986).

Проект рішення:
8.1. Затвердити наступний порядок та строк пред'явлення вимог кредито-

рів:
- вимоги кредиторів приймаються за місцезнаходженням ПРИВАТНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄД-
РПОУ 31157986)  - 49023, м. Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 1, кімн. 9;

- вимоги кредиторів розглядаються Комісією з припинення Товариства;
- вимоги кредиторів приймаються протягом 2 (двох) місяців з дня опри-

люднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ
31157986).

- вимоги кредиторів задовольняються у порядку встановленому чинним
законодавством України.

9. Затвердження плану перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986) шля-
хом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ”.

Проект рішення:
9.1. Затвердити план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986) у ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УП-
РАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ”, розроблений відповідно до ст. 81
Закону України "Про акціонерні товариства", що є додатком № 1 до цього
Протоколу.

10. Затвердження порядку та умов обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ
31157986) на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕК-
ТРОМОНТАЖ”.

Проект рішення:
10.1. Відповідно до ч. 2 ст. 80, ч. 4 ст. 87 ЗУ "Про акціонерні товариства",

затвердити наступні порядок та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ
31157986) на частки в статутному капіталі створюваного в процесі перет-
ворення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СПЕЦІАЛІ-
ЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ”:

- Внаслідок перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986) у ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ
“СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ”, акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986) конверту-
ються в частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ” та розподі-
ляються серед його учасників. 

- На зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ “СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ”, кож-
ний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому часткою у
статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ” власником
якої він стає внаслідок перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986).  

- Розподіл часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕК-
ТРОМОНТАЖ” - правонаступника відбувається із збереженням співвідно-
шення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ"
(код ЄДРПОУ 31157986). 

- Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ “СТРОЙ-
ЕЛЕКТРОМОНТАЖ” дорівнюватиме розміру загальної номінальної вартос-
ті належних йому акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986). 

- Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ “СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕКТРОМОН-
ТАЖ” має дорівнювати розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ
31157986). 

- Не підлягають обміну акції Товариства, що перетворюється, викуплені
цим Товариством, які на дату прийняття рішення про припинення Товарис-
тва шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до
ЗУ "Про акціонерні товариства". Такі акції підлягають анулюванню в поряд-
ку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку.

11. Затвердження ціни викупу, порядку та умов викупу акцій у акціонерів,
які зареєструвалися для участі у позачергових загальних Зборах та голосу-
вали проти прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986)
шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ “СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ “СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ”.

Проект рішення № 1: 
11.1. Кожний акціонер Товариства, який зареєструвався для участі у за-

гальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішен-
ня про перетворення Товариства, має право вимагати здійснення обов'яз-
кового викупу Товариством належних йому простих акцій. Перелік акціоне-
рів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм
акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для
участі в цих загальних зборах. 

11.2. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, яка
визначається суб'єктом оціночної діяльності та затверджується загальни-
ми зборами Товариства станом на останній робочий день, що передує дню
розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання цих за-
гальних зборів. 

11.3. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття
рішення про припинення у порядку, встановленому  статутом Товариства,
повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу ак-
цій. 

11.4. Протягом 30 днів після прийняття рішення про перетворення Това-
риства, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Това-
риству письмову вимогу, яка має містити інформацію, визначену законо-
давством. 

11.5. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язко-
вий викуп акцій, Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною вику-
пу, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття
Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вима-
гає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.

Проект № 2 рішення: 

11.1. У зв'язку з тим, що за рішення про припинення Товариства віддано
100% голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвались
для участі у загальних зборах, порядок і строк оцінки та викупу акцій у ак-
ціонерів не затверджувати.

Адреса веб-сайту Товариства: http://khtm.inf.ua/,  на якому розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проек-
ту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35  Закону Ук-
раїни "Про акціонерні товариства".

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням То-
вариства у робочі дні з 14:00 год. до 17:00 год. за адресою: 49023, м. Дніп-
ро, просп. Мануйлівський, буд. 1, кімн. 9, а в день проведення позачерго-
вих загальних зборів - за місцем їх проведення. Посадова особа товарис-
тва, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами -
Директор Ботюк Олег Миколайович. 

Телефон для довідок: (056) 732-40-20. 
Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. ст. 36 та 38 Закону Ук-

раїни "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після
отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк,
протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загаль-
них зборів акціонерного товариства, Пропозиції щодо включення нових пи-
тань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень
з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів ак-
ціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізви-
ща (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішен-
ня. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до
проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку ден-
ного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та
проектів рішень із запропонованих питань. У разі внесення змін до проек-
ту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж
за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про
такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень,
що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-

ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.
Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначен-
ня, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за до-
помогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про
електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може
посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на пра-
во участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства мо-
же містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку ден-
ного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішен-
ня потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах пред-
ставник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо го-
лосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акці-
онерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представ-
ника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності
на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право
участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість
свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на
дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів:

Станом на 30 серпня 2018 року загальна кількість акцій - 295, голосуючих
акцій -295.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)
для його участі у загальних зборах:

Для  участі у загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів)
необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам ак-
іонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження
представника (для керівників юридичних осіб - документ про призначення
на посаду та виписку юридичної особи, яка підтверджує повноваження ке-
рівника діяти без довіреності, для інших представників - довіреність, вида-
ну для участі у Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавс-
тва України).

Наглядова рада Товариства
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітент: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро Академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна
складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі особли-
вої заяви члена наглядової ради Марчека Желько. від 15.08.2018 року згід-
но ст.57 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Повноваження Посадової особи Марчек Желько (особа не надала згоди
на оприлюднення персональних даних ),  на посаді Члена Наглядової ра-
ди припинено..

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .
Не володiє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 місяців.
На посаду  Член Наглядової ради замість особи, повноваження якої при-

пинено нікого не призначено.
III. Підпис 

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

2.
В.о.голови правління

Зеленський Андрій Вікторович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗО-
РЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро Академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (05+6)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна
складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про внесення змін до виконавчого органу акціонерних товариств

прийнято на засіданні наглядової ради 28.08.2018 р. 
Повноваження посадової особи Зеленський Андрій Вікторович (особа не

надала згоду на оприлюднення персональних даних), яка займала посаду
В.о.Голови правління, припинено. Повноваження посадової особи припи-
нено на підставі Протоколу засідання наглядової ради акціонерного това-
риства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" № НР-60/2018 від
28.08.2018 року (вхідний  номер Протоколу засідання наглядової ради ак-
ціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод"
2019  від 29.08.2018 року). Не володiє часткою в статутному капіталі емi-
тента. Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корис-

ливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала
на посаді: 4 місяця.

Рішення про внесення змін до виконавчого органу  акціонерних това-
риств прийнято на засіданні наглядової ради 28.08.2018 р. Обрання поса-
дової особи виконано на підставі Протоколу засідання наглядової ради ак-
ціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод".
№ НР-60/2018 від  28.08.2018 року (вхідний номер Протоколу засідання
наглядової ради акціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозо-
ремонтний завод"  2019  від 29.08.2018 року).

Посадова особа Тищенко Юрій Григорович ( особа не надала згоду на оп-
рилюднення персональних даних ), обрана на посаду Голова правління.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом ак-
цій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Місце роботи  (останні п’ять років): головний інженер ДП "Придніп-
ровська залізниця"; головний інженер - перший заступник начальника регі-
ональної філії "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". Місце ро-
боти (період звіту): м. Київ, "ПАТ "Укрзалізниця". Посада (період звіту):го-
ловний інженер - перший заступник начальника регіональної філії "Прид-
ніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". Особа призначена  на посаду
згідно Протоколу засідання наглядової ради акціонерного товариства
"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" № НР-60/2018 від
28.08.2018 року з укладанням договору  строком на 1 рік.

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

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

2.
В.о.голови правління Зеленський Андрій Вікторович

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

містю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРЕЗНIВСЬКЕ
ПТАХОПIДПРИЄМСТВО"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи - 02780479
3. Місцезнаходження - 34663, Рівненська обл., Березнівський р-н, с.

Кургани, вул. Шляхова, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс - (03653) 5-56-23, (03653) 5-56-24
5. Електронна поштова адреса - berezneptashka@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації -  berezneptashka.pat.ua
7. Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про припинення з 28.08.2018 року Прокопчук Юлією Вячесла-

вівною повноважень  корпоративного секретаря прийнято на засіданні
Наглядової ради ПрАТ "Березнівське птахопідприємство" 28.08.2018 р.,
в зв'язку із поданою Прокопчук Ю.В. заявою (Протокол засідання Нагля-
дової ради № 4/2018 від 28.08.2018 року). Посадова особа Прокопчук
Юлія Вячеславівна не надала згоди на розкриття своїх паспортних да-
них. Акціями емітента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини  не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років 4 місяці. На
посаду корпоративного секретаря замість Прокопчук Ю.В. нікого не об-
рано.

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

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

Голова правління 
Сердюк Марина Миколаївна

28.08.2018 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство 
«ДИКА ОРХІДЕЯ, УКРАЇНА»; 2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітен-
та  – 33781592; 3.Місцезнаходження-37500, Полтавська область, Лубен-
ський район, м.Лубни, Майдан Володимирський, 16/1; 4.Міжміський код, 
телефон та факс-(05361) 77977/ 77980; 5.Електронна поштова адреса емі-
тента- VDUBOVOY@wildorchid.ru; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації –  
http://wildorchid.com.ua; 7.Вид особливої інформації - Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

II.Текст повідомлення
ПрАТ «ДИКА ОРХІДЕЯ, УКРАЇНА» повідомляє, що Рішенням Єдиного ак-

ціонера № 30/08/2018 від 30.08.2018р., який здійснює повноваження Загаль-
них зборів Товариства одноосібно, подовжено термін повноважень Гене-
рального директора Дубового Валерія Анатолійовича строком на один 
місяць, а саме: з 01.09.2018р. по 30.09.2018р. включно, посадова особа зго-

ди на розкриття паспортних даних не надала, не володіє акціями в Статутно-
му капіталі емітента, перебуває на посаді Генерального директора 
ПрАТ «ДИКА ОРХІДЕЯ, УКРАЇНА» з 01.09.2016р., посади, які обіймала вка-
зана особа протягом останніх п’яти років - 21.05.12р.- 12.07.13р.– заступник 
Генерального директора ТОВ «ТД «Альтаір», 26.11.13р.- 03.08.14р. – на-
чальник відділу збуту ТОВ «ІЗОЛОН», 11.08.14р.-11.02.15р. – директор 
ТОВ  «Енергосервісна компанія «АДАМСОН», 10.03.15р.- 30.09.15р.– комер-
ційний директор ТОВ «Євроформат інжиніринг», 02.10.15р.- 24.05.2016р. – 
комерційний директор ТОВ «Нова Слобода», 15.06.16р. – 31.08.16р.- дирек-
тор комерційний ПрАТ «ДИКА ОРХІДЕЯ, УКРАЇНА», 01.09.16р. - по теперішній 
час - Генеральний директор ПрАТ «ДИКА ОРХІДЕЯ, УКРАЇНА». Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Генеральний директор   (підпис)   В.А.Дубовой       30.08.2018 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИКА ОРХІДЕЯ, УКРАЇНА»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітент: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро Академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна
складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі особли-
вої заяви члена наглядової ради Марчека Желько. від 15.08.2018 року згід-
но ст.57 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Повноваження Посадової особи Марчек Желько (особа не надала згоди
на оприлюднення персональних даних ),  на посаді Члена Наглядової ра-
ди припинено..

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .
Не володiє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 місяців.
На посаду  Член Наглядової ради замість особи, повноваження якої при-

пинено нікого не призначено.
III. Підпис 

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

2.
В.о.голови правління

Зеленський Андрій Вікторович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗО-
РЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро Академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (05+6)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна
складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про внесення змін до виконавчого органу акціонерних товариств

прийнято на засіданні наглядової ради 28.08.2018 р. 
Повноваження посадової особи Зеленський Андрій Вікторович (особа не

надала згоду на оприлюднення персональних даних), яка займала посаду
В.о.Голови правління, припинено. Повноваження посадової особи припи-
нено на підставі Протоколу засідання наглядової ради акціонерного това-
риства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" № НР-60/2018 від
28.08.2018 року (вхідний  номер Протоколу засідання наглядової ради ак-
ціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод"
2019  від 29.08.2018 року). Не володiє часткою в статутному капіталі емi-
тента. Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корис-

ливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала
на посаді: 4 місяця.

Рішення про внесення змін до виконавчого органу  акціонерних това-
риств прийнято на засіданні наглядової ради 28.08.2018 р. Обрання поса-
дової особи виконано на підставі Протоколу засідання наглядової ради ак-
ціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод".
№ НР-60/2018 від  28.08.2018 року (вхідний номер Протоколу засідання
наглядової ради акціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозо-
ремонтний завод"  2019  від 29.08.2018 року).

Посадова особа Тищенко Юрій Григорович ( особа не надала згоду на оп-
рилюднення персональних даних ), обрана на посаду Голова правління.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом ак-
цій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Місце роботи  (останні п’ять років): головний інженер ДП "Придніп-
ровська залізниця"; головний інженер - перший заступник начальника регі-
ональної філії "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". Місце ро-
боти (період звіту): м. Київ, "ПАТ "Укрзалізниця". Посада (період звіту):го-
ловний інженер - перший заступник начальника регіональної філії "Прид-
ніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". Особа призначена  на посаду
згідно Протоколу засідання наглядової ради акціонерного товариства
"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" № НР-60/2018 від
28.08.2018 року з укладанням договору  строком на 1 рік.

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

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

2.
В.о.голови правління Зеленський Андрій Вікторович

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

містю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРЕЗНIВСЬКЕ
ПТАХОПIДПРИЄМСТВО"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи - 02780479
3. Місцезнаходження - 34663, Рівненська обл., Березнівський р-н, с.

Кургани, вул. Шляхова, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс - (03653) 5-56-23, (03653) 5-56-24
5. Електронна поштова адреса - berezneptashka@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації -  berezneptashka.pat.ua
7. Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про припинення з 28.08.2018 року Прокопчук Юлією Вячесла-

вівною повноважень  корпоративного секретаря прийнято на засіданні
Наглядової ради ПрАТ "Березнівське птахопідприємство" 28.08.2018 р.,
в зв'язку із поданою Прокопчук Ю.В. заявою (Протокол засідання Нагля-
дової ради № 4/2018 від 28.08.2018 року). Посадова особа Прокопчук
Юлія Вячеславівна не надала згоди на розкриття своїх паспортних да-
них. Акціями емітента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини  не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років 4 місяці. На
посаду корпоративного секретаря замість Прокопчук Ю.В. нікого не об-
рано.

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

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

Голова правління 
Сердюк Марина Миколаївна

28.08.2018 року.

Проспект емісії облігацій внутрішніх місцевих позик
міста ІваноФранківська

1. Інформація про емітента та його фінансовогосподарський стан
1 Загальна інформація про емітента:
1) повне найменування ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
2) скорочене 

найменування (за 
наявності)

-

3) код за ЄДРПОУ 33644700
4) місцезнаходження Україна, 76004, м. Івано-Франківськ 

вул. Грушевського,21
5) засоби зв'язку 

(телефон, факс, 
електронна 
пошта)

+38-0342-556515
+38-0342-556020 (факс)

6) дата державної 
реєстрації емітента; 
орган, що здійснив 
державну реєстрацію 
емітента

21.05.1997р.

7) строк, після завершен-
ня якого закінчуються 
повноваження цього 
складу Ради, що 
виступає емітентом 
облігацій

Відповідно до статті 141 Конституції України, 
строк повноважень міської ради встановлено на 
п’ять років. Останні вибори Міської ради 
відбулись 2015 року. Повноваження Міської ради 
тривають до відкриття першої сесії Міської ради 
наступного скликання, тобто у 2020 році. 

2 Інформація про формування місцевого бюджету на поточний рік:
доходи бюджету (загальний обсяг, обсяг загального фонду, обсяг 
спеціального фонду, у тому числі обсяг бюджету розвитку)

1) Міський бюджет міста Івано-Франківська затверджений рішеннями 
Івано-Франківської міської ради:
від 15.12.2017р. № 380-17 «Про міський бюджет на 2018 рік»
від 02.05.2018 р. № 126-19 «Про внесення змін до рішення від 15.12.2017 р 
№ 380-17 «Про міський бюджет на 2018 рік»
від 21.06.2018 р. № 203-20 «Про внесення змін до рішення від 15.12.2017 р 
№ 380-17 «Про міський бюджет на 2018 рік»
Інформація про емітента, в. т.ч. інформація про формування місцевого 
бюджету, про фінансовий стан Емітента, про виконання місцевого 
бюджету, про стан виконання зобов’язань щодо розрахунків за місцевим 
боргом, про грошові зобов’язання Емітента, приведена станом на 
21.06.2018р.
Доходи міського бюджету на 2018 рік встановлено у сумі 3 261 364,106 
тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету 
3 139 999,606 тис. гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету 
121 364,500 тис. гривень у тому числі бюджету розвитку 72 417,700 
тис. гривень
Станом на 21.06.2018р.:

(в. тис. грн.)

Код

Наймену-
вання 

доходів згід-
но із 

бюджетною 
класифіка-

цією

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

РазомРазом

У тому 
числі 

бюджет 
розвитку

10000000 Податкові 
надходжен-

ня 

1 795 393,000 100,000 1 795 493,000

20000000 Неподаткові 
надходжен-

ня

62 370,800 68 565,800 25 000,000 130 936,600

30000000 Доходи від 
операцій з 
капіталом

43 000,000 43 000,000 43 000,000

40000000 Офіційні 
трансферти 
(розшифро-
вуються за 

видами 
трансфертів 

та 
бюджетів)

1 282 235,806 4 742,700 4 717,700 1 286 978,506

50000000 Цільові 
фонди

4 956,000 4 956,000

Всього 
доходів

3 139 999,606 121 364,500 72 417,700 3 261 364,106

2) витрати бюджету: видатки бюджету (загальний обсяг, обсяг видатків 
загального фонду, спеціального фонду за функціональною та відомчою 
класифікацією видатків), кошти на погашення основної суми боргу
Загальний обсяг витрат міського бюджету міста Івано-Франківська на 
2018 рік станом на 21.06.2018р. становить 3 680 390,880 тис. грн. в тому 
числі загального фонду 2 175 210,740 тис. грн.,та спеціального фонду 
1 505 180,140 тис. грн.

Розподіл видатків за функціональною структурою бюджету
(в тис. грн.)

Код Найменуван-
ня

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

РазомРазом
У тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5
0100 Державне 

управління
137 077,690 28 124,900 22 534,900 165 202,590

1000 Освіта 715 566,310 73 649,840 40 003,640 789 216,150
2000 Охорона 

здоров’я
239 024,340 55 488,920 51 429,020 294 513,260

3000 Соціальний 
захист та 
соціальне 
забезпечення

849 923,420 1 450,000 1 450,000 851 373,420 

4000 Культура і 
мистецтво

27 116,250 9 493,850 9 442,850 36 610,100

5000 Фізична куль-
тура і спорт

27 595,220 1 671,700 1 500,000 29 266,920

6000 Житлово-
комунальне 
господарство

82 820,460 622 146,670 621 748,680 704 967,130

7000 Економічна 
діяльність

21 302,300 694 965,310 689 165,710 716 267,610

8000 Інша 
діяльність

18 934,850 1 769,950 789,950 20 704,800

9000 Міжбюджетні 
трансферти

55 779,900 9 917,000 9 917,000 65 696,900

Разом видатків 2 175 140,740 1 498 678,140 1 447 981,750 3 673 818,880
Кредитування 70,000 6502,000 6500,000 6 572 ,000

Всього видатків 2 175 210,740 1 505 180,140 1 454 481,750 3 680 390,880

Розподіл видатків за відомчою класифікацією 
(в тис. грн.)

Код Найменуван-
ня

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд Разом
Разом У тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5
02 Виконавчі 

органи 
місцевих рад, 

61 516,310 20 713,620 20 678,620 82 229,930

06 Департамент 
освіти і науки

702 136,570 59 017,690 25 947,340 761 154,260

07 Управління 
охорони 
здоров'я

241 986,340 40 804,020 34 304,320 282 790,360

08 Департамент 
соціальної 
політики

871 626,480 1 140,000 640,000 872 766,480

09 Служба у 
справах дітей

2 794,340 202,220 12 ,220 2 996,560

10 Департамент 
культури

68 660,510 5 269,450 2 578,450 73 929,960

11 Департамент 
молодіжної 
політики та 
спорту

14 930,480 200,000 200,000 15 130,480

12 Департамент 
житлової, 
комунальної 
політики та 
благоустрою

94 313,160 362 442,700 359 087,710 456 755,860

15 Управління 
капітального 
будівництва

1 956,000 911 873,740 907 518,390 913 829,740

16 Департамент 
містобудуван-
ня, архітекту-
ри та культур-
ної спадщини

6 208,700 9 130,500 9 130,500 15 339,200

19 Управління 
транспорту і 
зв’язку

18 248,500 61 922,000 61 922,000 80 170,500

27 Управління 
економічного 
та інтеграцій-
ного розвитку

9 139,000 9 139,000

31 Департамент 
комунальних 
ресурсів

8 136,000 8 136,000

ІВАНОФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №166, 31 серпня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

24

37 Фінансове 
управління

73 488,350 25 962,200 25 962,200 99 450,550

Разом видатків 2 175 140,740 1 498 678,140 1 447 981,750 3 673 818,880
Кредитування 70,000 6 502 ,000 6 502,000 6 572 ,000
02 Виконавчі 

органи 
місцевих рад, 

50,000 50,000

15 Управління 
капітального 
будівництва

20,000 2,000 22,000

37 Фінансове 
управління

6 500,000 6 500,000 6500,000

Всього 2 175 210,740 1 505 180,140 1 454 481,750 3 680 390,880
Відповідно до рішення сесії ради від 21.06.2018 р. № 203-20 «Про внесення 
змін до рішення від 15.12.2017 р № 380-17 «Про міський бюджет на 
2018 рік» - 4,52млн.грн (в т.ч. діючі кредити НЕФКО – 1,6 млн.грн. та витрати 
щодо випуску муніципальних облігацій 2,92 млн.грн.,). На погашення 
основної суми боргу по діючих кредитах – 3,4 млн. грн. Крім того, відповідно 
до абз.3 п.17 рішення сесії ради від 15.12.2017р. № 380-17 «Про міський 
бюджет на 2018 рік» розпорядник бюджетних коштів (Фінансове управління 
виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради) звернувся (лист від 
19.07.2018) до Міської Ради з проханням збільшити бюджетні призначення 
на обслуговування боргу на 10,5 млн.грн. (в т.ч .на витрати щодо випуску 
муніципальних облігацій – 10,5 млн. грн.).

3) граничний обсяг дефіциту 
бюджету за спеціальним 
фондом

профіцит міського бюджету у сумі 
975 314,047 тис. гривень, в тому числі:
загального фонду міського бюджету у сумі 
971 914,047 тис. гривень, (передача коштів із 
загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду);
спеціального фонду міського бюджету в сумі 
3 400,0 тис. гривень, напрямком використан-
ня якого визначено погашення кредиту, згідно 
Договорів про надання кредиту 
- дефіцит міського бюджету в сумі 
1 394 340,816 тис. гривень, в тому числі:
загального фонду міського бюджету джерелом 
покриття якого визначено спрямування вільного 
залишку коштів, в сумі 7 125,177 тис. гривень
спеціального фонду міського бюджету 
1 387 215,639 тис. гривень джерелом 
покриття якого визначити:
надходження коштів із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) в 
сумі 971 914,047 тис. гривень;
залучення до бюджету розвитку коштів, 
відповідно до Договору про надання кредиту, 
в сумі 105 000,0 тис. гривень 
залучення до бюджету розвитку коштів, шляхом 
випуску муніципальних облігацій внутрішньої 
місцевої позики, в сумі 300 000,0 тис. гривень;
спрямування залишку коштів спеціального 
фонду міського бюджету в сумі 10 301,592 
тис. гривень

3 Інформація про фінансовий стан емітента в поточному році та протягом 
п'яти останніх років:

1) інформація про виконання місцевого бюджету у 2018 році
Період Показник Доходи бюджету 

міста
Видатки міського 

бюджету 
21.06.2018 Загальний фонд 1 430 687,2 1 169 125,2

Спеціальний фонд 81 581,2 233 222,9
Всього 1 512 268,4 1 402 348,1

інформація про виконання місцевого бюджету у 2013-2017 роках
Період Показник Доходи бюджету міста Видатки міського бюджету 
2013 Загальний фонд 720 973,6 745 070,1

Спеціальний фонд 115 953,6 118 279,1
Всього 836 927,3 863 349,2

2014 Загальний фонд 827 216,3 783 852,5
Спеціальний фонд 182 303,7 200 669,0
Всього 979 235,8 994 521,5

2015 Загальний фонд 1 319 257,5 1 104 123,9
Спеціальний фонд 86 837,5 278 292,8
Всього 1 406 094,8 1 382 416,7

2016 Загальний фонд 1 780 224,9 1 404 039,9
Спеціальний фонд 90 090,8 429 224,0
Всього 1 875 315,7 1 833 263,9

2017 Загальний фонд 2 409 141,7 2 014 677,9
Спеціальний фонд 138 264,7 579 763,9
Всього 2 547 406,4 2 594 441,8

За 2017 рік міський бюджет в цілому по надходженнях загального та 
спеціального фонду виконано до річного плану на 100,4 відсотка (при 
плані на piк із врахуванням змін в сумі 2 538 275,6 тис.грн. фактично 
надійшло 2 547 406,4 тис.грн., що на 672 090,8 тис.грн. більше в 
порівнянні з відповідним періодом минулого року). 

Загальний фонд із врахуванням трансфертів до уточнених річних 
планових показників виконано на 99,3 відсотка, при плані на рік з 
урахуванням змін в cумi 2 426 742,0 тис.грн. фактично надійшло 
2 409 141,7 тис.грн., що на 628 916,8 тис.грн. більше від надходжень за 
вiдповiдний період минулого року.
Спеціальний фонд із врахуванням трансфертів до річних планових 
показників виконано на 124,0 відсотка, при плані на рік із врахуванням 
змін в cумi 111 533,6 тис.грн. фактично надійшло 138 264,7 тис.грн., що 
на 43 173,9 тис.грн. більше від надходжень минулого року.
Субвенцій з Державного, обласного та інших бюджетів надійшло 
1 252 709,6 тис.грн., при плані на рік з урахуванням змін 1 261 222,3 тис.грн., 
що складає 99,3 відсотка.
Міський бюджет виконано на 97,8 відсотка до річного плану з урахуван-
ням змін (2652075,5 тис. грн.). Використання становить 2594441,8 
тис. грн., в тому числі:
- з видатків загального фонду з урахуванням субвенцій з державного 
бюджету забезпечено виконання на 98,5 відсотка до річного плану з 
урахуванням змін. При плані з урахуванням змін 2 044 393,0 тис. грн. 
використано 2 014 607,9 тис. грн.;
- з видатків спеціального фонду з урахуванням субвенцій з державного 
бюджету забезпечено виконання на 95,4 відсотка до річного плану з 
урахуванням змін. При плані з урахуванням змін 607 610,5 тис. грн., 
використано 579 882,9 тис. грн.;
- обсяг надання кредитів з міського бюджету план з урахуванням змін – 
485,0 тис. грн., в тому числі: загального фонду – 70,0 тис. грн.., спеціального 
фонду – 415,0 тис. грн. Надано кредитів на суму 472,0 тис. грн. Повернення 
кредитів становить 521,0 тис. грн. при плані 413,0 тис. грн.
Станом на 21.06.2018р. міський бюджет в цілому по надходженнях 
загального та спеціального фонду виконано до річного плану на 
4,4 відсотка. Міський бюджет за видатками виконано на 38,2 відсотка 

2) інформація щодо надан-
ня гарантій стосовно 
виконання боргових 
зобов'язань

З метою покращення якості та надійності у 
наданні комунальних послуг, розвитку та 
удосконалення водопровідних, каналізаційних 
та теплоенергетичних систем, впровадження 
нових енергозберігаючих технологій, а також 
реалізації проектів за рахунок коштів міжнарод-
них банків міською радою були прийняті 
рішення, відповідно до яких Івано-Франківська 
міська рада виступає гарантом виконання 
зобов’язань, що виникають у рамках виконання 
кредитних угод.
Учасниками відповідних проектів є такі 
комунальні підприємства:
- комунальне підприємство «Івано-
Франківськводоекотехпром» є учасником 
спільного з Міжнародним банком реконструкції 
та розвитку проекту «Розвитку міської 
інфраструктури» в рамках якого укладено 
субкредитні угоди від 21.10.2007 року на суму 
7,1 млн. дол. США та на суму 3,8 млн. дол. 
США. Відповідно до кредитного договору період 
сплати: 15.04. та 15.10. кожного року. Станом 
на 20.07.2018 року залишок боргу перед 
Міністерством фінансів України – 5,6 млн. дол. 
США та 2,5 млн. дол. США; Протермінованої 
заборгованості немає.
- Державне міське підприємство «Івано-
Франківськтеплокомуненерго», за рахунок 
коштів Європейського банку реконструкції та 
розвитку реалізуватиме проект «Реконструкції 
та модернізації системи централізованого 
теплопостачання міста Івано-Франківська», 
згідно Кредитного договору від 09.02.2009 року 
(із змінами від 09.10.2014 року) на суму 
7,2 млн. євро. Станом на 20.07.2018року 
підприємством отримано коштів на суму 
1,2 млн. євро. Відповідно до кредитного 
договору період сплати: 27.03. та 27.09. 
кожного року. Відповідно плану здійснення 
виплат підприємством проведено оплату на 
суму 131,9 тис. євро; 
Протермінованої заборгованості немає.
- Державне міське підприємство «Івано-
Франківськтеплокомуненерго», за рахунок 
коштів Північної Екологічної Фінансової 
Корпорації (НЕФКО) реалізуватиме проект 
«Реконструкції та модернізації системи 
теплопостачання в районі вулиць Довга-
Карпатська м. Івано-Франківська» відповідно до 
Кредитного договору від 19.12.2014 року на 
суму 400,0 тис. євро. По даному Договору 
отримано кошти в сумі 387,7 тис. євро. 
Відповідно до кредитного договору період 
сплати: 20.06. та 20.12. кожного року. Станом 
на 20.07.2018 року залишок боргу 
273,8 тис. євро. 
Протермінованої заборгованості немає.
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- КП «Електроавтотранс» залучено кредит 
ЄБРР для фінансування інвестиційного проекту 
«Оновлення тролейбусного парку м. Івано-
Франківськ» в сумі 8,0 млн. євро, терміном на 
13 років. Відповідно до кредитного договору 
період сплати: 15.03. та 15.09. кожного року. 
Станом на 20.07.2018 кошти не надходили. 

інформація про стан 
виконання зобов'язань 
щодо розрахунків за 
місцевим боргом

Для забезпечення економії бюджетних коштів 
та з метою економії теплоенергоносіїв міською 
радою здійснено залучення кредитів до 
міського бюджету, а саме:
- кредит Північної Екологічної Фінансової 
Корпорації (НЕФКО) від 19.12.2014 року в сумі 
4 000,0 тис. грн. - термін на 5 років, відсоткова 
ставка - 3 % річних, мета запозичення – фінан-
сування заходів проекту «Вуличне освітлення 
у м. Івано-Франківськ", станом на 20.07.2018 
року погашено 2 708,3 тис. грн. залишок – 
1 291,7 тис. грн.; терміни здійснення виплат 
щоквартально 15.02; 15.05; 15.08; 15.11. 
кожного року.
- кредит Північної Екологічної Фінансової 
Корпорації (НЕФКО) від 17.05.2016р в сумі 
1 000,0 тис. євро - термін на 9 років, відсотко-
ва ставка – плаваюча відсоткова ставка 
Libor6USD та Маржа 6,25% річних, мета 
запозичення – реалізація проекту «Підвищен-
ня енергоефективності об'єктів бюджетної 
сфери міста Івано-Франківська»; станом на 
20.07.2018 року. отримано 366,6 тис. євро; 
оплачена сума комісій та відсотків 
36,8 тис. євро; терміни здійснення виплат 
щодо погашення 15.05. ;15.11. кожного року.
- кредит Північної Екологічної Фінансової 
Корпорації (НЕФКО) 14.11.2017 року в сумі 
4 000,0 тис. євро - термін на 9 років, відсотко-
ва ставка – плаваюча відсоткова ставка 
Libor6USD та Маржа 6,25% річних, мета 
запозичення – реалізація проекту «Підвищен-
ня енергоефективності об'єктів бюджетної 
сфери міста Івано-Франківська» (2 етап); 
терміни здійснення виплат щодо погашення 
15.05. ;15.11. кожного року.
Станом на 20.07.2018 кошти не надходили. 

4 Інформація про грошові зобов'язання емітента:
1) які існують на дату 

прийняття рішення 
про розміщення 
облігацій:

 Протягом 2014-2018 років укладено ряд 
кредитних договорів:

кредитні правочини та 
зміни до них (номер і 
дата укладання 
правочину, сторони, 
вид правочину)

№ ESC 5/14 від 19.12.2014р., Кредитний договір 
укладений міською радою в особі фінансового 
управління виконавчого комітету з Північною Еко-
логічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО).
№ НЕФКО 4/15 від17.05.2016р, Кредитний 
договір укладений міською радою в особі 
фінансового управління виконавчого комітету з 
Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією 
(НЕФКО).
№ НЕФКО 4/15 від 14.11.2017р, Кредитний 
договір укладений міською радою в особі 
фінансового управління виконавчого комітету з 
Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією 
(НЕФКО).

кредитор за кожним 
укладеним кредитним 
правочином

 Північна Екологічна Фінансова Корпорація 
(НЕФКО)

сума зобов'язання за 
кожним укладеним 
кредитним правочином

Кредитний договір № ESC 5/14 від 
19.12.2014р., – 4 000 000,00 (чотири мільйони 
гривень 00 копійок);
Кредитний договір № НЕФКО 4/15 від 
17.05.2016р, - 1 000 000 (один мільйон Євро 
00 центів);
Кредитний договір № НЕФКО 4/15 від 
14.11.2017р, - 4 000 000 (чотири мільйони Євро 
00 центів)

вид валюти 
зобов'язання

UAH (гривні); та EUR (Євро);

строк і порядок 
виконання кредитного 
правочину

Кредитний договір № ESC 5/14 від 
19.12.2014р., – строк 5 років, виплати щоквар-
тально;
Кредитний договір № НЕФКО 4/15 від 
17.05.2016р, - строк 9 років, виплати кожні 
півроку;
Кредитний договір № НЕФКО 4/15 від 
14.11.2017р, - строк 9 років, виплати кожні 
півроку;

відомості про 
остаточну суму 
зобов'язання за 
кредитним правочином

 Кредитний договір № ESC 5/14 від 
19.12.2014р., – 1 291,7тис. грн.;
Кредитний договір № НЕФКО 4/15 від 
17.05.2016р, - 366,60 тис. євро;
Кредитний договір № НЕФКО 4/15 від 
14.11.2017р, - 0,00 тис. євро;

рішення судів, що 
стосуються виникнен-
ня, виконання та 
припинення 
зобов'язань за 
укладеним кредитним 
правочином

відсутні

2) які не були виконані:  -
кредитні правочини та 
зміни до них 
(номер і дата 
укладання правочину, 
сторони, вид 
правочину)

 -

кредитор за кожним 
укладеним кредитним 
правочином

 -

сума зобов'язання за 
кожним укладеним 
кредитним 
правочином

 -

вид валюти 
зобов'язання

 -

строк і порядок 
виконання кредитного 
правочину
дата виникнення 
прострочення 
зобов'язання за 
кредитним 
правочином, його 
розмір і стадія 
погашення

 -

рішення судів, що 
стосуються 
виникнення, виконання 
та припинення 
зобов'язань за 
укладеним кредитним 
правочином

 -

5 Інша інформація*  -

2. Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, щодо яких при
йнято рішення про розміщення
1 Дата і номер 

рішення про 
розміщення 
облігацій 
внутрішніх 
місцевих позик; 
найменування 
органу, який 
прийняв рішення; 
порядок прийняття 
рішення про 
розміщення 
облігацій 
внутрішніх 
місцевих позик

Рішення про публічне розміщення облігацій внутрішніх 
місцевих позик серій «В», «С», «D» міста Івано-
Франківська прийнято рішенням Івано-Франківської 
міської Ради (18 сесія) сьомого демократичного 
скликання від 15.02.2018р. «Про здійснення запозичення 
до міського бюджету міста Івано-Франківська у 2018 
році» №43-18 та 
рішення міської ради від 21.06.2018р. «Про внесення 
змін до рішення від 15.02.2018р. 
«Про здійснення запозичення до міського бюджету міста 
Івано-Франківська у 2018 році» №43-18» №200-20. 
Погоджено Міністерством фінансів України, Наказ 
Міністерства фінансів України від 26.04.2018 № 456 «Про 
погодження обсягу та умов здійснення місцевого 
запозичення Івано-Франківською міською радою у 2018 
році».

2 Мета використання 
фінансових 
ресурсів, 
залучених від 
розміщення 
облігацій 
внутрішніх 
місцевих позик 
(конкретні обсяги 
та напрями 
використання)

Облігації випускаються з метою використання коштів 
від випуску облігацій місцевої позики на забезпечення 
співфінансування заходів з розвитку соціальної та 
інженерно – транспортної інфраструктури міста Івано-
Франківська відповідно до додатку до рішення 
Івано-Франківської міської ради від 21.06.2018 
№ 200-20, п. 21 Рішення Івано-Франківської міської 
ради від 15.12.2018 № 380-17 «Про міський бюджет 
на 2018 рік», додатку до протоколу № 25 засідання 
постійної депутатської комісії з питань бюджету 
від 20.06.2018, інформація розміщена на 
офіційному сайті міської ради за посиланням: 
http://www.namvk.if.ua/dt/250976

3 Джерела 
погашення та 
виплати доходу за 
облігаціями 
внутрішніх 
місцевих 
позик

Джерелом погашення за облігаціями внутрішніх 
місцевих позик є кошти бюджету розвитку міста 
Івано-Франківська;
Джерелом виплати доходу за облігаціями є кошти 
загального фонду бюджету міста Івано-Франківська.
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Планові надходження до бюджету Івано-Франківська 
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Надхо-
дження 
коштів 
пайової 
участі у 
розви-

тку 
інфра-

структу-
ри 

населе-
ного 

пункту

Кошти 
від 

відчу-
ження 
майна, 

що 
пере-

буває у 
кому-

нальній 
влас-
ності

Кошти 
від 

прода-
жу 

землі

кошти, які 
переда-
ються з 
іншої 

частини 
місцевого 
бюджету

1 2 3 4 5 6
2018 х х х х х 886 802,3 88 680,2 5 939,2
2019 1 054 000,0 10 000,0 5 000,0 11 000,0 1 028 000,0 939 070,0 93 907,0 10 077,5
2020 1 105 500,0 10 000,0 5 000,0 11 500,0 1 079 000,0 986 070,0 98 607,0 9 121,7
2021 1 105 000,0 10 500,0 6 500,0 10 000,01 078 000,01 005 791,4100 579,1 7 700,0
2022 1 097 500,0 10 500,0 7 000,0 10 000,01 070 000,01 025 907,2102 590,7 5 799,5
2023 1 099 000,0 9 000,0 4 000,0 6 000,0 1 080 000,01 046 425,4104 642,5 4 854,5
2024 1 093 000,0 7 000,0 4 000,0 7 000,0 1 075 000,01 067 353,9106 735,4 3 233,5
2025 1 098 000,0 7 000,0 5 000,0 6 000,0 1 080 000,01 088 700,9108 870,1 2 005,5
2026 1 103 000,0 7 000,0 5 000,0 6 000,0 1 085 000,01 110 474,9 111 047,5 826,0
2027 1 103 000,0 7 000,0 5 000,0 6 000,0 1 085 000,01 132 684,4113 268,4
2028 1 103 000,0 7 000,0 5 000,0 6 000,0 1 085 000,01 178 444,8117 844,5
2029 1 103 000,0 7 000,0 5 000,0 6 000,0 1 085 000,01 202 013,7120 201,4
2030 1 103 000,0 7 000,0 5 000,0 6 000,0 1 085 000,01 226 054,0122 605,4
Ра-
зом

9 858 000,0 78 000,0 46 500,073 500,09 660 000,0

4 Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, які пропонуються до 
публічного/приватного розміщення:

1) параметри випуску:
характеристика облігацій 
(іменні; відсоткові/
дисконтні; звичайні 
(незабезпечені)/
забезпечені)

Іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) 

кількість облігацій 30 000 (тридцять тисяч) штук. 
номінальна вартість 
облігації

10 000,00 (десять тисяч) гривень 00 коп.

загальна номінальна 
вартість випуску облігацій

300 000 000,00 (триста мільйонів )гривень 
00 коп.

серія облігацій* Облігації випускаються трьома серіями: «B», 
«С», «D».

кількість облігацій та 
порядкові номери 
облігацій в серії облігацій*

Облігації серії «В» – 10 000 (десять тисяч) 
штук (порядкові номери 1 - 10 000);
Облігації серії «С» – 10 000 (десять тисяч) 
штук (порядкові номери 1 - 10 000);
Облігації серії «D» – 10 000 (десять тисяч) 
штук (порядкові номери 1 - 10 000).

загальна номінальна 
вартість облігацій в серії 
облігацій*

Серія B – 100 000 000,00 (сто мільйонів ) 
гривень 00 коп.
Серія С – 100 000 000,00 (сто мільйонів ) 
гривень 00 коп.
Серія D – 100 000 000,00 (сто мільйонів ) 
гривень 00 коп.

2) інформація щодо забезпечення облігацій внутрішніх місцевих позик (у 
разі прийняття рішення про розміщення забезпечених облігацій):
вид забезпечення (порука 
/ гарантія / страхування 
ризиків непогашення 
основної суми боргу та/
або невиплати доходу за 
облігаціями)

 Облігації серії «B», «С», «D» є звичайними 
(незабезпеченими)

розмір забезпечення  Облігації серії «B», «С», «D» є звичайними 
(незабезпеченими)

найменування, 
місцезнаходження, код 
за ЄДРПОУ 
поручителя(ів)/
гаранта(ів)/
страховика(ів), місце та 
дата проведення його 
(їх) державної реєстрації

 Облігації серії «B», «С», «D» є звичайними 
(незабезпеченими)

розмір власного капіталу 
поручителя(ів)/гаранта(ів)

 Облігації серії «B», «С», «D» є звичайними 
(незабезпеченими)

реквізити документів, що 
підтверджують забезпе-
чення (гарантія / договір 
поруки / договір страху-
вання ризиків непогашен-
ня основної суми боргу та/
або невиплати доходу за 
облігаціями)

 Облігації серії «B», «С», «D» є звичайними 
(незабезпеченими)

істотні умови договору 
поруки чи страхування 
ризиків непогашення 
основної суми боргу та/
або невиплати доходу за 
облігаціями (сума 
забезпечення, строк і 
порядок виконання 
договору) або основні 
положення гарантії 
(гарантійного листа): 
сума, на яку надається 
гарантія, строк і порядок 
виконання

 Облігації серії «B», «С», «D» є звичайними 
(незабезпеченими)

відомості про наявність 
між емітентом та 
поручителем/гарантом/
страховиком відносин 
контролю, укладених 
правочинів тощо

 Облігації серії «B», «С», «D» є звичайними 
(незабезпеченими)

баланс та звіт про 
фінансові результати 
поручителя(ів)/
гаранта(ів)/страховика(ів) 
за звітний рік, що 
передував року, у якому 
подаються документи для 
реєстрації випуску та 
проспекту емісії облігацій

 Облігації серії «B», «С», «D» є звичайними 
(незабезпеченими)

3) інформація про права, які 
надаються власникам 
облігацій, щодо яких 
прийнято рішення про 
розміщення

Власники облігацій серій «B», «С», «D» мають 
право:
- купувати та продавати облігації на біржовому 
та позабіржовому ринках з дотриманням ви-
мог чинного законодавства;
- звернутись до емітента облігації з пропозиці-
єю про викуп;
- отримати номінальну вартості облігацій при 
настанні строку їх погашення;
- отримувати відсотковий дохід у вигляді нара-
хованих відсотків на номінальну вартість облі-
гацій в строки визначені цим проспектом емісії;
- право на здійснення інших операцій, що не 
суперечать чинному законодавству.
Власники облігацій не мають права брати 
участь в управління Емітентом.

4) рівень рейтингової оцінки 
відповідного випуску 
облігацій та емітента 
облігацій; найменування 
рейтингового агентства; 
дата визначення 
рейтингової оцінки та/або 
останнього її оновлення*

 Рішенням рейтингового комітету Рейтингово-
го агентства «Кредит-Рейтинг» яке відбулось 
22.06.2018 прийнято рішення № 13258-А/
MCR-09/IVFK 005-019 про оновлення 
кредитного рейтингу м. Івано-Франківськ. 
Встановлено довгостроковий кредитний 
рейтинг за Національною рейтинговою 
шкалою uaBBB+, прогноз кредитного рейтингу 
Стабільний. 

5 Порядок публічного розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та їх 
оплати:

1) дати початку та закінчення 
укладення договорів з пер-
шими власниками у 
процесі публічного 
розміщення облігацій; 
адреса, де відбуватиметь-
ся укладення договорів з 
першими власниками у 
процесі публічного 
розміщення облігацій

Дата початку укладення договорів з першими 
власниками облігацій у процесі публічного 
розміщення:
Серія «В» – 13.09.2018
Серія «С» – 13.09.2018
Серія «D» – 13.09.2018
Дата закінчення укладення договорів з 
першими власниками облігацій у процесі 
публічного розміщення (включно): 
Серія «В» – 28.09.2018
Серія «С» – 28.09.2018
Серія «D» – 28.09.2018
Зміни дат початку та закінчення укладення 
договорів з першими власниками у процесі 
публічного розміщення облігацій не передба-
чається.
Облігації розміщуються на території України 
серед юридичних та фізичних осіб, резидентів 
і нерезидентів. 
Розміщення облігацій відповідної серії 
відбуватиметься через андерайтера на ПАТ 
"Фондова біржа ПФТС" за адресою: (Україна, 
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вул. Шовковична, буд. 42-44, м.Київ, 01004
Емітент до дати початку укладання договорів 
з першими власниками у процесі публічного 
розміщення облігацій, може прийняти рішення 
про відмову від розміщення облігацій.

2) можливість дострокового 
закінчення укладення 
договорів з першими 
власниками у процесі 
публічного розміщення 
облігацій (у разі приватно-
го розміщення облігацій - 
якщо на запланований 
обсяг облігацій укладено 
договори з першими 
власниками та облігації 
повністю оплачено)

Розміщення облігацій серій «B», «C», «D» 
вважатиметься таким, що відбулось, при 
реалізації хоча б однієї облігації відповідної серії. 
У разі укладення протягом періоду розміщення 
облігацій договорів щодо розміщення усього 
обсягу випуску облігацій будь-якої серії та повної 
їх оплати, Виконавчий комітет Івано-Франківської 
міської ради може прийняти рішення про 
дострокове закінчення укладення договорів з 
першими власниками у процесі публічного 
розміщення відповідної серії облігацій.

3) дії, що проводяться в разі 
дострокового закінчення 
укладення договорів з пер-
шими власниками у 
процесі публічного/
приватного розміщення 
облігацій (якщо на 
запланований обсяг 
облігацій укладено 
договори з першими 
власниками та облігації 
повністю оплачено)

В разі дострокового закінчення укладення 
договорів з першими власниками у процесі 
публічного розміщення облігацій відповідної 
серії, Виконавчий комітет Івано-Франківської 
міської ради приймає рішення про дострокове 
закінчення укладення договорів з першими 
власниками у процесі публічного розміщення 
відповідної серії облігацій, щодо затвердження 
результатів укладення договорів з першими 
власниками у процесі розміщення облігацій, 
результатів розміщення облігацій та затверджен-
ня звіту про результати розміщення облігацій.
Емітент здійснює реєстрацію звіту про 
результати розміщення облігацій відповідної серії 
відповідно до вимог НКЦПФР.

4) порядок надання заяв на 
придбання облігацій

Для придбання облігацій відповідної серії 
особи, які бажають придбати облігації, 
подають андеррайтеру заяву на купівлю 
облігацій згідно з правилами та регламентом 
фондової біржі ПАТ "Фондова біржа ПФТС". 
Андеррайтер має пріоритетне право на 
придбання облігацій в процесі публічного 
розміщення 

5) порядок укладання 
договорів купівлі-продажу 
облігацій

Укладання договорів з першими власниками у 
процесі публічного розміщення облігацій серій 
«B», «С», «D» відбувається шляхом 
укладання договорів купівлі-продажу цінних 
паперів з Андеррайтером згідно з правилами 
та регламентом фондової біржі ПАТ "Фондова 
біржа ПФТС", розрахунки за укладеними 
договорами в процесі публічного розміщення 
здійснюються без дотримання принципу 
«поставка цінних паперів проти оплати». 
Особа, що придбає облігації, повинна мати 
відкритий рахунок у цінних паперах у обраній 
нею депозитарній установі.

6) строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
запланована ціна продажу 
облігацій під час 
розміщення (за номіналь-
ною вартістю / з дисконтом 
(нижче номінальної 
вартості) / з премією (вище 
номінальної вартості))

Запланована ціна продажу облігацій серій 
«B», «С», «D» під час розміщення становить 
100% від номінальної вартості облігацій. 
Фактична ціна розміщення облігацій 
визначається попитом та ринковими умовами 
під час укладання договорів з першими 
власниками, вказується у договорі купівлі-
продажу облігацій, але не може бути меншою 
номінальної вартості облігацій. Всі ціни 
визначаються з точністю до однієї копійки. 

валюта, у якій здійснюєть-
ся оплата облігацій 
(національна або іноземна 
валюта)

Всі ціни визначаються в національній валюті 
України – гривні, з точністю до однієї копійки.

найменування і реквізити 
банку та номер поточного 
рахунку, на який 
вноситиметься оплата за 
облігації (якщо оплата 
облігацій здійснюється у 
національній валюті та 
іноземній валюті, окремо 
вказуються номери 
рахунків у національній та 
іноземній валютах)

Покупці здійснюють оплату придбаних ними 
облігацій відповідно до умов договору 
купівлі-продажу цінних паперів укладених з 
Андеррайтером від імені Емітента з 
покупцями цінних паперів, шляхом перераху-
вання коштів у повному обсязі на рахунок 
Емітента № 32427060000002 у Головному 
управлінні Державного казначейської служби 
України у Івано-Франківській області МФО 
836014, код за ЄДРПОУ 02314062.
В разі, якщо купівля облігацій в процесі 
укладення договорів з першими власниками 
облігацій у процесі публічного розміщення 
здійснюється самим Андеррайтером, то на 
підставі договору купівлі-продажу цінних 
паперів укладених між Андеррайтером та 
Емітентом, кошти перераховуються 
Андеррайтером на рахунок Емітента.

З метою виконання вимог законодавства 
України щодо запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансуванню 
тероризму, за запитом Емітента, покупець 
облігацій зобов’язаний надати документи для 
проведення його ідентифікації.

строк оплати облігацій При розміщенні облігацій відповідної серії 
оплата здійснюється Покупцями відповідно до 
умов договору купівлі-продажу, але не пізніше 
дати закінчення укладення договорів з 
першими власниками облігацій у процесі 
публічного розміщення - 28.09.2018. 
Після повної оплати облігацій Покупцем, 
Андеррайтер протягом 1 (одного) банківського 
дня надає розпорядження депозитарію на 
переказ облігацій на рахунок у цінних паперах 
Покупця. Умови та термін переходу прав 
власності на облігації при їх розміщенні визна-
чаються укладеними договорами купівлі-
продажу цінних паперів. Перехід прав 
власності при розміщенні облігацій має 
відбутися не пізніше дати закінчення 
розміщення облігацій – 28.09.2018.

7) відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами 
щодо розміщення облігацій цього випуску):
повне найменування  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
код за ЄДРПОУ  23697280
місцезнаходження  03087 м. Київ, вул. Єреванська, 1
номери телефонів та 
факсів

 +38044 594-11-30

номер і дата видачі 
ліцензії на провадження 
професійної діяльності на 
фондовому ринку - діяль-
ності з торгівлі цінними 
паперами, а саме 
андеррайтингу

Ліцензія серії АЕ № 294715 від 14.02.2015 
року на провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку – діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме, андеррайтингу

реквізити договору 
(попереднього договору) з 
андеррайтером (номер, 
дата укладення)

 ДОГОВІР АНДЕРРАЙТИНГУ від 07.06.2018 р. 
№ АА-1239/18;
Додаткова угода № 1 від 20.07.2018 до 
договору андеррайтингу від 07.06.2018 р. 
№ АА-1239/18;
Додаткова угода № 2 від 08.08.2018 2018 до 
договору андеррайтингу від 07.06.2018 р. 
№ АА-1239/18.

8) відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати 
публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне 
розміщення облігацій):
повне найменування Публічне акціонерне товариство "Фондова 

біржа ПФТС"
код за ЄДРПОУ 21672206
місцезнаходження Україна, 01004, м.Київ, вул. Шовковична, 

буд. 42-44
номери телефонів та 
факсів

+38 (044) 277-50-05

номер і дата видачі 
ліцензії на провадження 
професійної діяльності на 
фондовому ринку - діяль-
ності з організації торгівлі 
на фондовому ринку

ліцензія на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку – діяльності з 
організації торгівлі на фондовому ринку, що 
видана НКЦПФР: серія АД № 034421, видана 
11.06.2012 року; дата прийняття та номер 
рішення про видачу ліцензії 05.03.2009 року 
за № 261, строк дії ліцензії – 05.03.2009-
05.03.2019 року.

9) відомості про Депозитарій Національного банку України:
повне найменування  Національний банк України
місцезнаходження  м. Київ, вул. Інституцька, 9 
код за ЄДРПОУ  00032106
реквізити договору 
(попереднього договору) 
про обслуговування 
випусків цінних паперів 
(номер, дата укладення)

Договір про обслуговування випусків цінних 
паперів № 42-0010/29 від 30.07.2018

6 Строк повернення внесків, 
внесених в оплату за 
облігації внутрішніх 
місцевих позик, у разі 
визнання емісії облігацій 
недійсною

Емітент у разі визнання емісії облігацій 
відповідної серії недійсною, припиняє 
розміщення, якщо воно не завершене, та 
персонально повідомляє перших власників 
цінних паперів про визнання реєструвальним 
органом емісії цих цінних паперів недійсною 
протягом 20 банківських днів після отримання 
відповідного рішення реєструвального органу 
(поштовим листом з повідомленням про 
вручення). Виконавчий комітет Івано-
Франківської міської ради зобов’язується у 
повному обсязі повернути кожному з перших
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власників сплачені за облігації грошові кошти не 
пізніше шести місяців з дня прийняття реєстру-
вальним органом рішення про визнання емісії 
цінних паперів недійсною. Повернення грошових 
коштів у повному обсязі здійснюється на рахунки, 
з яких було здійснено оплату за облігації у процесі 
публічного розміщення.
Повернення внесків, внесених в оплату за обліга-
ції, здійснюється на підставі рішення уповноваже-
ного органу Емітента про повернення внесків, 
внесених в оплату за облігації, у разі визнання 
емісії недійсною.

7 Строк повернення внесків, 
внесених в оплату за 
облігації внутрішніх 
місцевих позик, у разі 
незатвердження у 
встановлені строки 
результатів укладення 
договорів з першими 
власниками у процесі 
публічного/приватного 
розміщення облігацій 
внутрішніх місцевих позик

У разі незатвердження результатів укладення 
договорів з першими власниками у процесі пу-
блічного розміщення облігацій протягом 60 днів 
з дня закінчення строку укладення договорів, 
Виконавчий комітет Івано-Франківської міської 
ради зобов’язується у повному обсязі поверну-
ти кожному з перших власників сплачені за об-
лігації грошові кошти протягом 1 (одного) міся-
ця після дня закінчення визначеного законом 
строку для затвердження результатів укладен-
ня договорів з першими власниками у процесі 
публічного розміщення облігацій. Повернення 
грошових коштів у повному обсязі здійснюється 
на рахунки, з яких було здійснено оплату за об-
лігації у процесі публічного розміщення.
При цьому власники облігацій відповідної серії 
здійснюють перерахування належних їм обліга-
цій із свого рахунку у цінних паперах відкритого 
в депозитарній установі на рахунок емітента в 
депозитарії НБУ. 

8 Порядок надання копії заре-
єстрованого проспекту емісії 
облігацій внутрішніх місце-
вих позик та копії зареєстро-
ваних змін до проспекту емі-
сії облігацій внутрішніх 
місцевих позик (у разі вне-
сення таких змін) особам, які 
є учасниками приватного 
розміщення облігацій вну-
трішніх місцевих позик (у 
разі прийняття рішення про 
приватне розміщення обліга-
цій внутрішніх місцевих по-
зик)

 Розміщення облігацій серій «В», «С», «D» є 
публічним

9 Перелік осіб, які є учасника-
ми приватного розміщення 
облігацій внутрішніх місце-
вих позик (у разі прийняття 
рішення про приватне розмі-
щення облігацій внутрішніх 
місцевих позик), із зазначен-
ням:

 Розміщення облігацій серій «В», «С», «D» є 
публічним

1) для юридичних осіб - рези-
дентів: найменування, міс-
цезнаходження, коду за 
ЄДРПОУ, місця та дати про-
ведення державної реєстра-
ції

Розміщення облігацій серій «В», «С», «D» є 
публічним

2) для юридичних осіб - нере-
зидентів: найменування, міс-
цезнаходження, реквізитів 
документа, що свідчить про 
реєстрацію цієї юридичної 
особи в країні її місцезнахо-
дження (копія легалізовано-
го витягу торговельного, бан-
ківського чи судового реєстру 
або засвідчене нотаріально 
реєстраційне посвідчення 
уповноваженого органу іно-
земної держави про реє-
страцію відповідної юридич-
ної особи)

 Розміщення облігацій серій «В», «С», «D» є 
публічним

3) для фізичних осіб - рези-
дентів: прізвища, імені, по 
батькові, місця проживан-
ня, номера та серії 
паспорта або іншого 
документа, що посвідчує 
особу, дати його видачі, 
найменування органу, що 
видав відповідний 
документ;

Розміщення облігацій серій «В», «С», «D» є 
публічним

4) для фізичних осіб - нере-
зидентів: прізвища, імені, 
по батькові (за наявності), 
громадянства, номера та 
серії паспорта або іншого 
документа, що посвідчує 
особу, дати його видачі, 
найменування органу, що 
видав відповідний 
документ

Розміщення облігацій серій «В», «С», «D» є 
публічним

10 Умови та дата закінчення 
обігу облігацій внутрішніх 
місцевих позик

 Облігацій серій «В», «С», «D» вільно 
протягом всього терміну їх обігу. Обіг 
здійснюється вільно. Облігації вільно 
обертаються на території України протягом 
всього терміну їх обігу. Власниками облігацій 
можуть бути юридичні та фізичні особи, 
резиденти та нерезиденти України. 
Обіг облігацій здійснюється в Національній 
депозитарній системі України по рахунках у 
цінних паперах що відкрити власниками в 
депозитарних установах. Право власності на 
придбані облігації виникає з моменту їх 
зарахування на рахунок у цінних паперах 
власника в депозитарній установі та 
підтверджується випискою з цього рахунку, 
що надається депозитарною установою. 
Термін обігу облігацій серії «В» – з дня 
наступного за днем реєстрації Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку 
звіту про результати розміщення облігацій та 
видачі свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій, по 11.09.2019 року включно. 
Термін обігу облігацій серії «С» – з дня 
наступного за днем реєстрації Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку 
звіту про результати розміщення облігацій та 
видачі свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій, по 09.09.2020 року включно. 
Термін обігу облігацій серії «D» – з дня 
наступного за днем реєстрації Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку 
звіту про результати розміщення облігацій та 
видачі свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій, по 28.06.2021 року включно. 
На вторинному ринку облігації продаються за 
договірною ціною.
Емітент має право здійснювати викуп 
облігацій відповідної серії на вторинному 
ринку за договірною ціною, здійснювати 
подальшу реалізацію придбаних облігацій, 
укладати цивільно-правові угоди відносно 
викуплених облігацій, зберігати облігації на 
рахунку у цінних паперах до погашення 
випуску та здійснювати по відношенню до 
облігацій цього випуску будь-які інші дії, що 
не суперечать чинному законодавству 
України.
Рішення про викуп облігацій серій «В», «С», 
«D» приймає Виконавчий комітет Івано-
Франківської міської ради.

11 Інформація щодо можливості викупу емітентом облігацій внутрішніх 
місцевих позик:
випадки, у яких емітент 
здійснює обов'язковий 
викуп облігацій

Обов’язковий викуп облігацій серій «В», «С», 
«D» Емітентом у власників за їх вимогою не 
передбачено

порядок повідомлення 
власників облігацій про 
здійснення викупу 
облігацій

Обов’язковий викуп облігацій серій «В», «С», 
«D» Емітентом у власників за їх вимогою не 
передбачено

порядок встановлення 
ціни викупу облігацій

Обов’язковий викуп облігацій серій «В», «С», 
«D» Емітентом у власників за їх вимогою не 
передбачено

строк, у який облігації 
можуть бути пред'явлені їх 
власниками для 
викупу

Обов’язковий викуп облігацій серій «В», «С», 
«D» Емітентом у власників за їх вимогою не 
передбачено

12 Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями внутрішніх місцевих 
позик (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення 
відсоткових облігацій):

1) адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями
Виплата відсоткового доходу здійснюється через Депозитарій Національного 
банку України у відповідності до Положення про провадження депозитарної і 
клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами 
щодо цінних паперів Національним банком України, що затверджене Постано-
вою Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року №140, за 
адресою: м. Київ, вул. Інституцька, 9.
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Дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями Серії В

Від-
со-
тко- 
вий 
пе-
ріод

Початок 
відсотко- 

вого 
періоду

Кінець 
відсотко- 

вого 
періоду

Дата 
початку 
виплати 
доходу

Дата 
закінчення 

виплати 
доходу

Трива-
лість, 
днів

Відсотко-
ва ставка 

для 
виплати 
доходу, 

( % 
річних)

Розмір 
відсо-
ткової 
випла-

ти

1 13.09.2018 12.12.2018 13.12.2018 14.12.2018 91 17,5 436,30
2 13.12.2018 13.03.2019 14.03.2019 15.03.2019 91 17,5 436,30
3 14.03.2019 12.06.2019 13.06.2019 14.06.2019 91 17,5 436,30
4 13.06.2019 11.09.2019 12.09.2019 13.09.2019 91 17,5 436,30

Дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями Серії С

Від-
со-
тко-
вий 
пе-
ріод

Початок 
відсотко- 

вого 
періоду

Кінець 
відсотко- 

вого 
періоду

Дата 
початку 
виплати 
доходу

Дата 
закінчення 

виплати 
доходу

Трива-
лість, 
днів

Відсо-
ткова 
ставка 

для 
виплати 
доходу, 

( % 
річних)

Розмір 
відсо-
ткової 
випла-

ти

1 13.09.2018 12.12.2018 13.12.2018 14.12.2018 91 17,5 436,30
2 13.12.2018 13.03.2019 14.03.2019 15.03.2019 91 17,5 436,30
3 14.03.2019 12.06.2019 13.06.2019 14.06.2019 91 17,5 436,30
4 13.06.2019 11.09.2019 12.09.2019 13.09.2019 91 17,5 436,30
5 12.09.2019 11.12.2019 12.12.2019 13.12.2019 91 17,5 436,30
6 12.12.2019 11.03.2020 12.03.2020 13.03.2020 91 17,5 436,30
7 12.03.2020 10.06.2020 11.06.2020 12.06.2020 91 17,5 436,30
8 11.06.2020 09.09.2020 10.09.2020 11.09.2020 91 17,5 436,30

Дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями Серії D

Від-
со-
тко-
вий 
пе-
ріод

Початок 
відсотко- 

вого 
періоду

Кінець 
відсотко- 

вого 
періоду

Дата 
початку 
виплати 
доходу

Дата 
закінчення 

виплати 
доходу

Трива-
лість, 
днів

Відсотко-
ва ставка 

для 
виплати 
доходу, 

( % 
річних)

Розмір 
відсо-
ткової 
випла-

ти

1 13.09.2018 12.12.2018 13.12.2018 14.12.2018 91 17,50 436,30
2 13.12.2018 13.03.2019 14.03.2019 15.03.2019 91 17,50 436,30
3 14.03.2019 12.06.2019 13.06.2019 14.06.2019 91 17,50 436,30
4 13.06.2019 11.09.2019 12.09.2019 13.09.2019 91 17,50 436,30
5 12.09.2019 11.12.2019 12.12.2019 13.12.2019 91 17,50 436,30
6 12.12.2019 11.03.2020 12.03.2020 13.03.2020 91 17,50 436,30
7 12.03.2020 10.06.2020 11.06.2020 12.06.2020 91 17,50 436,30
8 11.06.2020 09.09.2020 10.09.2020 11.09.2020 91 17,50 436,30
9 10.09.2020 09.12.2020 10.12.2020 11.12.2020 91 17,50 436,30
10 10.12.2020 10.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 91 17,50 436,30
11 11.03.2021 28.06.2021 29.06.2021 30.06.2021 110 17,50 527,40

Якщо дата виплат відсоткового доходу за облігаціями серії «В», «С» та «D» 
припадає на неробочий (святковий, вихідний) день за законодавством України, 
то виплата доходу здійснюється у перший робочий день наступний за 
неробочим (святковим, вихідним) днем.
2) заплановані відсотки (або 

межі, в яких емітент може 
визначити розмір 
відсоткового доходу за 
відсотковими облігаціями, 
щодо яких прийнято 
рішення про публічне 
розміщення, під час 
розміщення), метод 
розрахунку та порядок 
виплати відсоткового 
доходу

Відсоткова ставка за облігаціями серії «В», 
«С» та «D» на всі відсоткові періоди 
встановлюється у розмірі 17,5% (сімнадцять 
цілих п’ять десятих) відсотків річних; 
Відсотковий дохід за облігаціями розрахову-
ється відповідно до відсоткових періодів. 
Тривалість кожного відсоткового періоду 
становить 91 (дев’яносто один) календарний 
день, окрім 11-го відсоткового періоду по 
облігаціям серії «D» який становить 110 (сто 
десять) календарних днів.
Сума відсоткового доходу, що підлягає 
виплаті за облігаціями, розраховується за 
такою формулою:
Доході = (10 000 х Ставкаі х t) / (100% х 365)
де: 
Доході – сума відсоткового доходу на одну 
облігацію у і-му відсотковому періоді (в 
гривнях).
10 000 – номінальна вартість однієї облігації 
(в гривнях).
Ставкаі – відсоткова ставка у і-му відсотково-
му періоді (у відсотках річних).
t – тривалість відсоткового періоду (в днях).
365 – умовна кількість днів у році.
i – номер відсоткового періоду.
Сума відсоткового доходу на одну облігацію 
визначається з точністю до 0,01 грн. 
(1 копійки) за правилами математичного 
округлення.
Емітент згідно з вимогами та в строки, 
передбачені договором про обслуговування

випусків цінних паперів, та проспектом емісії 
облігацій забезпечує надходження відповід-
них сум коштів з виплати доходу на 
відповідний рахунок депозитарію Національ-
ного банку України в Національному банку 
України. 
Депозитарій Національного банку України в 
день, надходження коштів на рахунок 
депозитарію Національного банку України в 
Національному банку України, на підставі 
реєстру власників облігацій відповідної серії, 
сформованого станом на кінець дня, що 
передує даті початку виплати відсоткового 
доходу за облігаціями відповідної серії, 
формує реєстр(и) платіжних доручень та 
засобами системи автоматизації депозитарію 
Національного банку України надсилає його/їх 
Операційному департаменту для здійснення 
переказу коштів на рахунки отримувачів.
Операційний департамент на підставі 
наданих депозитарієм Національного банку 
України документів до завершення операцій-
ного дня дати платежу забезпечує перераху-
вання коштів на рахунки депозитарних 
установ та іноземних депозитаріїв.
В разі якщо реквізити за якими повинна бути 
здійсненна виплата відсоткового доходу за 
облігаціями відповідної серії е некоректними 
або відсутні, кошти, призначені для виплати 
відсоткового доходу за облігаціями відповід-
ної серії, обліковуються на рахунку депози-
тарної установи, до моменту уточнення або 
отримання відповідних реквізитів для виплати 
виплати відсоткового доходу за облігаціями 
відповідної серії.
Відсотки за коштами за період обліку на 
рахунку депозитарної установи до моменту 
виплати власникам не нараховуються та не 
виплачуються.

3) валюта, у якій здійснюєть-
ся виплата відсоткового 
доходу (національна або 
іноземна валюта)

Виплати відсоткового доходу здійснюються у 
національній валюті України - гривні.

13 Порядок погашення облігацій внутрішніх місцевих позик:
1) адреси місць, дати початку 

і закінчення погашення 
облігацій

Погашення облігацій (виплата номінальної 
вартості облігацій) здійснюється шляхом 
перерахування відповідних сум коштів 
погашення номінальної вартості облігацій 
відповідної серії на відповідний рахунок 
депозитарію Національного банку України в 
Національному банку України та подальшого 
перерахування таких коштів на рахунки 
депозитарних установ та/або іноземних 
депозитаріїв, які обслуговують власників 
облігацій. Адресса Депозитарію Національно-
го банку України: м. Київ, вул. Інституцька, 9.
Виплата сум з погашення облігацій відповід-
ної серії здійснюється за адресами місцезна-
ходження депозитарних установ та/або 
іноземних депозитаріїв, які обслуговують 
власників облігацій, шляхом перерахування 
коштів з погашення на рахунки власників 
облігацій в порядку визначеному відповідними 
договорами та законодавством України.
Погашення облігацій здійснюється у такі дати:
Серія «В» – з 12.09.2019 по 13.09.2019
Серія «С» – з 10.09.2020 по 11.09.2020
Серія «D» – з 29.06.2021 по 30.06.2021
Якщо дата погашення облігацій відповідної 
серії припадає на неробочий (святковий, 
вихідний) день за законодавством України, 
погашення здійснюється на наступний 
робочий день, Відсотковий дохід за 
облігаціями відповідної серії за неробочі 
(святкові, вихідні) дні не нараховується і не 
виплачується.

2) порядок виплати 
номінальної вартості 
облігації із зазначенням 
валюти, у якій здійснюєть-
ся погашення (національ-
на або іноземна валюта) (у 
разі прийняття рішення 
про публічне/приватне 
розміщення відсоткових/
дисконтних облігацій)

Погашення облігацій (виплата номінальної 
вартості облігацій) здійснюється за рахунок 
коштів Емітента в національній валюті 
України – гривні. 
Погашення облігацій (виплата номінальної 
вартості облігацій) здійснюється через 
Депозитарій Національного банку України у 
відповідності до Положення про провадження 
депозитарної і клірингової діяльності та 
забезпечення здійснення розрахунків за 
правочинами щодо цінних паперів Національним
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банком України, що затверджене 
Постановою Правління Національного банку 
України від 21 грудня 2017 року №140
Емітент згідно з вимогами та в строки, 
передбачені договором про обслуговування 
випусків цінних паперів, та проспектом емісії 
облігацій забезпечує надходження 
відповідних сум коштів з виплати доходу та/
або погашення номінальної вартості 
облігацій відповідної серії на відповідний 
рахунок депозитарію Національного банку 
України в Національному банку України. 
Депозитарій Національного банку України в 
день, надходження коштів на рахунок 
депозитарію Національного банку України в 
Національному банку України, на підставі 
реєстру власників облігацій відповідної серії 
сформованого станом на кінець дня, що 
передує даті початку виплати відсоткового 
доходу та/або дати початку погашення 
облігацій відповідної серії, формує реєстр(и) 
платіжних доручень та засобами системи 
автоматизації депозитарію Національного 
банку України надсилає його/їх Операційному 
департаменту для здійснення переказу коштів 
на рахунки отримувачів.
Операційний департамент на підставі 
наданих депозитарієм Національного банку 
України документів до завершення 
операційного дня дати платежу забезпечує 
перерахування коштів на рахунки 
депозитарних установ та іноземних 
депозитаріїв.
Депозитарій Національного банку України 
одночасно з завершенням грошових 
розрахунків здійснює безумовну операцію 
переказу облігацій відповідної серії з 
рахунків у цінних паперах власників на 
рахунок Емітента відкритий у депозитарії 
Національного банку України.
В разі якщо реквізити за якими повинна бути 
здійсненна виплата доходу та/або погашення 
номінальної вартості облігацій відповідної 
серії є некоректними або відсутні, кошти, 
призначені для виплати відсоткового доходу 
за облігаціями відповідної серії, 
обліковуються на рахунку депозитарної 
установи, до моменту уточнення або 
отримання відповідних реквізитів для 
виплати відсоткового доходу та/або 
номінальної вартості облігацій відповідної 
серії.
Відсотки за коштами за період обліку на 
рахунку депозитарної установи до моменту 
виплати власникам не нараховуються та не 
виплачуються.
Якщо дата погашення облігацій відповідної 
серії припадає на неробочий (святковий, 
вихідний) день за законодавством України, 
погашення здійснюється на наступний 
робочий день, Відсотковий дохід за 
облігаціями відповідної серії за неробочі 
(святкові, вихідні) дні не нараховується і не 
виплачується.

3) можливість дострокового 
погашення емітентом 
всього випуску (серії) 
облігацій за власною 
ініціативою (порядок 
повідомлення власників 
облігацій про прийняття 
емітентом рішення про 
дострокове погашення 
випуску (серії) облігацій; 
порядок встановлення 
ціни дострокового 
погашення облігацій; 
строк, у який облігації 
мають бути пред'явлені 
для дострокового 
погашення)

Дострокове погашення емітентом облігацій 
відповідної серії за власною ініціативою 
можливе в разі прийняття Виконавчим 
комітетом Івано-Франківської міської ради 
рішення про дострокове погашення 
облігацій відповідної серії .
Після прийняття Виконавчим комітетом 
Івано-Франківської міської ради рішення про 
дострокове погашення облігацій відповідної 
серії та визначення дати початку і дати 
закінчення дострокового погашення 
облігацій відповідної серії за власною 
ініціативою, емітент не пізніше ніж за 
30 (тридцять) календарних днів до 
встановленої дати початку погашення 
емітентом облігацій відповідної серії, 
публікує повідомлення про дострокове 
погашення облігацій відповідної серії за 
власною ініціативою у тих же друкованих 
виданнях, в яких здійснюється публікація 
проспекту емісії облігацій. 

Дата початку дострокового погашення 
облігацій відповідної серії має припадати на 
дату виплати відсоткового доходу. У таку дату 
емітентом виплачується відсотковий дохід за 
відповідний відсотковий період, та відбуваєть-
ся виплата 100% номінальної вартості кожної 
облігації відповідної серії.
Погашення облігацій за власною ініціативою 
(виплата номінальної вартості облігацій 
відповідної серії) здійснюється за рахунок 
коштів Емітента в національній валюті 
України – гривні. 
Погашення облігацій відповідної серії за 
власною ініціативою (виплата номінальної 
вартості облігацій відповідної серії) здійсню-
ється через Депозитарій Національного банку 
України у відповідності до Положення про 
провадження депозитарної і клірингової 
діяльності та забезпечення здійснення 
розрахунків за правочинами щодо цінних 
паперів Національним банком України, що 
затверджене Постановою Правління 
Національного банку України від 21 грудня 
2017 року №140

4) можливість дострокового 
погашення облігацій за 
вимогою їх власників 
(порядок повідомлення 
власників облігацій про 
прийняття емітентом 
рішення про дострокове 
погашення випуску 
(серії) облігацій; порядок 
встановлення ціни 
дострокового погашення 
облігацій; строк, у який 
облігації можуть бути 
пред'явлені для 
дострокового 
погашення)

Дострокове погашення облігацій відповідної 
серії за вимогою їх власників не передбача-
ється.

5) дії, які проводяться у разі 
несвоєчасного подання 
облігацій для погашення 
(дострокового погашення) 
випуску (серії) облігацій

Операції з переказу облігацій відповідної 
серії для погашення з рахунків власників на 
рахунок Емітента здійснюється 
депозитарієм Національного банку України 
у порядку виконання безумовної операції.
В разі якщо реквізити за якими повинна бути 
здійсненна виплата номінальної вартості 
облігацій відповідної серії при їх погашенні є 
некоректними або відсутні, кошти, 
призначені для виплата номінальної 
вартості облігацій відповідної серії при їх 
погашенні, обліковуються на рахунку 
депозитарної установи, до моменту 
уточнення або отримання відповідних 
реквізитів для виплати виплата номінальної 
вартості облігацій відповідної серії при їх 
погашенні.
Відсотки за коштами за період обліку на 
рахунку депозитарної установи до моменту 
виплати власникам не нараховуються та не 
виплачуються.

14 Порядок оголошення 
емітентом дефолту та 
порядок дій емітента в разі 
оголошення ним дефолту

Емітент своєчасно та в повному обсязі 
виконує зобов’язання по власних боргових 
зобов’язаннях, в тому числі по облігаціях. 
У разі неспроможності Емітента облігацій 
виплатити власникам облігацій у строк, 
встановлений умовами емісії, відсотковий 
доход за облігаціями та/або погасити 
частину чи повну вартість облігацій, Емітент 
може оголосити дефолт. Оголошення 
Емітентом дефолту та дії Емітента у разі 
оголошення ним дефолту здійснюється 
відповідно до чинного законодавства 
України. Оголошення про дефолт буде 
відбуватися шляхом публікації про це у тих 
же друкованих виданнях, в яких 
здійснюється публікація проспекту емісії 
облігацій. Оголошення публікується не 
пізніше ніж через 15 календарних днів з 
дати невиконання зобов’язання, строк якого 
наступив відповідно до цього проспекту 
емісії облігацій. 

15 Інформація про попередні випуски облігацій внутрішніх місцевих позик та 
їх результати (за кожним випуском окремо (у разі їх наявності)):

1) загальний обсяг емісії  5 500 000 (П’ять мільйонів п’ятсот тисяч) 
гривень.
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2) дата та номер державної 
реєстрації випусків

 Серія А – дата реєстрації 17.02.2006 року. 
свідоцтво №2/1-1-2006

3) кількість розміщених та 
кількість погашених 
облігацій

 Розміщено та повністю погашено 5 500 (П’ять 
тисяч п’ятсот) штук облігацій.

4) інформація про випадки 
несплати та несвоєчасної 
сплати емітентом доходу 
за облігаціями та/або 
сплати не в повному 
обсязі доходу за 
облігаціями

 Відсутні випадки несплати та несвоєчасної 
сплати емітентом доходу за облігаціями та/
або сплати не в повному обсязі доходу за 
облігаціями

5) інформація про випадки 
непогашення або 
несвоєчасного погашення 
облігацій, суму боргу

Відсутні випадки непогашення або несвоєчас-
ного погашення облігацій, суму боргу

16 Інші відомості*  -
Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, 
що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій 
внутрішніх місцевих позик, несуть особи, що підписали ці документи

Від емітента: Міський голова міста 
Івано-Франківська

(посада)
______
(підпис)

М. П.

Марцінків р. Р.
(прізвище, ім'я, по 

батькові)
Від аудитора: Виконавчий директор 

ТОВ «Аудит-Сервіс ІНК»
(посада)

______
(підпис)

М. П.

Чучук Ю.В
(прізвище, ім'я, по 

батькові)
Від фондової біржі, 
через яку прийнято 
рішення здійснювати 
публічне розміщення 
облігацій**:

Член Правління ПАТ 
«Фондова біржа ПФТС»

(посада)
______
(підпис)

М. П.

Коломієць А.А.
(прізвище, ім'я, по 

батькові)

Від андеррайтера*: Перший заступник 
Голови Правління 

(посада)
______
(підпис)

М. П.

Кравець А.М.
(прізвище, ім'я, по 

батькові)
____________
* За наявності.
** У разі публічного розміщення облігацій.

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУблІКОВАНІ:
1. ПРАТ АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ ІСУЗУ, УКРАЇНА 10

2. ПАТ АЛЬТБАНК 7

3. ПАТ БЕРЕЗНІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО 4

4. ПРАТ БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 1

5. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС» 8

6. ПАТ ГІДРОСИЛА 22

7. АО ГІДРОСТАЛЬ 7

8. ПРАТ ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ» 2

9. ПРАТ ДИКА ОРХІДЕЯ, УКРАЇНА 22

10. АТ ДНІПРОВАЖМАШ 4

11. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 13

12. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 22

13. ПРАТ ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА 13

14. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 23

15. ТОВ КАРГОРЕМТРАНС 4

16. ПРАТ КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ 17

17. АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 20

18. ПРАТ КОНЦЕРН ФРЕШ АП 4

19. ПАТ ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР’ЄР 13

20. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 5

21. ПРАТ НВЦ «ТРАНСМАШ» 13

22. ПРАТ ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» 10

23. ПРАТ ТРОЯНІВСЬКЕ 16

24. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» 15

25. ПРАТ ХЕРСОНБДЖОЛОПРОМ 10
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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 № 18166
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
30.08.2018 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 


