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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Повідомлення про оприлюднення проекту 
регуляторного акта 

Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку відповідно до вимог Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» та з метою отримання зауважень і пропози-
цій, оголошує про оприлюднення проекту Закону України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо за-
безпечення виконання зобов’язань за Меморандумом з 
МВФ в частині розвитку ринків капіталу» (далі – Законо-
проект) на офіційному сайті Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку http://www.nssmc.gov.ua/. 

Метою розроблення Законопроекту є виконання 
зобов’язань, передбачених підпунктом d пункту 16 Ме-
морандуму між Україною та Міжнародним валютним 
фондом про економічну і фінансову політику, в частині 
забезпечення належної якості фінансової звітності учас-
ників фондового ринку. 

Зауваження і пропозиції до Законопроекту надавати у 
письмовій та електронній формі протягом місяця з дня 
публікації цього повідомлення за адресою: відділ адап-
тації законодавства ЄС департаменту стратегії розвитку 
ринків капіталу Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, вул. Московська, 8, м. Київ-601, 01010, 
e-mail: yuliia.kosiak@nssmc.gov.ua. 

Голова Комісії  T. Хромаєв 

ІнформацІйнІ ПовІдомлення та 
новини нКцПфр

нКцПфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 8 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до Повідомлення Державного реєстратора юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців Вижницької районної 
державної адміністрації Чернівецької області № 246/01-14 
від 27.04.2018 про проведення спрощеної процедури 
державної реєстрації припинення юридичної особи – 
ВАТ «Вижницька база по закупках худоби «Заготскотвід-
годівля» (код за ЄДРПОУ – 21438829), скасовано реє-
страцію випуску акцій ват «вижницька база по закупках 
худоби «Заготскотвідгодівля» (код за ЄДРПОУ – 
21438829). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ВАТ  «Вижницька база по закупках худоби «Заготскотвід-
годівля» від 30.05.1996 року № 39/1/96, видане Облас-
ним фінансовим управлінням, анульовано — розпоря-
дження № 157-Кф-С-а від 25 травня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих Прат «магазин № 100» (вул. Радянська, 9/1, 
м. Миколаїв, Миколаївська область, 54017, код за 
ЄДРПОУ: 13859267) на зупинення обігу акцій у зв’язку з 

перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг 
акцій ПрАТ «Магазин № 100» — розпорядження  
№ 159-Кф-З від 25 травня 2018 року. 

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«30» травня 2018 року.

29.05.2018 р.

01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу нКцПфр обов’язкове.

ПУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
“УКрСоцБанК”

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "УКРСОЦБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29
4. Міжміський код, телефон та факс +38 044 205 45 55 -
5. Електронна поштова адреса report_stockmarket@ukrsotsbank.

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

-

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

II. текст повідомлення

Вiдповiдно до Наказу Голови Правлiння ПАТ «УКРСОЦБАНК» вiд 
23.05.2018 року з 24 травня 2018 року припиненно виконання обов'язкiв 
головного бухгалтера - директора департаменту бухгалтерського облiку та 
звiтностi блоку «Фiнанси» Членом Правлiння, Фiнансовим директором Ту-
зовим Дмитром Олександровичем у звязку з призначенням з 24.05.2018 року 
головним бухгалтером - директором департаменту бухгалтерського облiку 
та звiтностi блоку «Фiнанси» Савенка Олексiя Володимировича.

Тузов Д.О.(паспорт СО № 486537, виданий Печерським РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi 21.02.2001 року) на посадi виконуючого обов'язки голов-
ного бухгалтера - директора департаменту бухгалтерського облiку та 
звiтностi блоку «Фiнанси» перебував з 02.01.2018 року. 

Тузов Д.О часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Iван Свiтек
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.05.2018
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Приватне аКцIонерне то-
вариСтво «КраянСервІС»; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 
05838825; Місцезнаходження: 65017 м. Одеса, вул. Косовська буд. 45/1; 
Міський код, телефон та факс: (0482) 7098249, відсутній; Електронна по-
штова адреса: krayanservice@emitent.net.ua; Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції: http://krayanservice.pat.ua/; Вид особливої інформації - Відомості про 
припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення 
або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

2. текст повідомлення
Дата прийняття рішення про припинення емітента: 25.05.2018 р. Назва 

уповноваженого органу, що прийняв рішення про припинення емітента: Рі-
шення єдиного акціонера, що володіє 100% акцій. Причини рішення про 
припинення емітента: Керівництво Товариства провело економічний аналіз 
витрат на утримання організаційно-правової форми Товариства в якості 
приватного акціонерного товариства та прийшло до висновку, що на цей час 
така організаційно-правова форма, як акціонерне товариства, є найбільше 
витратною ніж інші організаційно-правові форми передбачені чинним зако-
нодавством, у зв'язку з чим на погляд керівництва Товариства буде еконо-
мічно доцільно змінити організаційно-правову форму Товариства на това-
риство з обмеженою відповідальністю. Спосіб припинення: Припинити 
діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАЯНСЕРВІС» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 05838825, місцезнаходження: 65017 
м. Одеса, вул. Косовська буд. 45/1, розмір статутного капіталу 43 125,00 грн.) 

шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «КРАЯНСЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи 05838825, 
що буде розташоване за адресою: 65017 м. Одеса, вул. Косовська буд. 45/1, 
розмір статутного капіталу Товариства - Правонаступника, що створюється 
шляхом перетворення ПрАТ «КРАЯНСЕРВІС», на дату його створення має 
дорівнювати розміру статутного капіталу ПрАТ «КРАЯНСЕРВІС», що пере-
творюється. Дата проведення загальних зборів (Рішення єдиного акціоне-
ра): 25.05.2018р. Результати голосування: рішення прийнято одноосібно 
акціонером, що володіє 100 % статутного капіталу. Порядок розподiлу 
активiв та зобов'язань: Товариство - Правонаступник становиться повним 
правонаступником усіх активів та зобов'язань ПрАТ «КРАЯНСЕРВІС». 
Інформацiя про порядок та умови обмiну акцiй (часток, паїв) емiтента, який 
припиняється, на акцiї (частки, паї) юридичних осiб - правонаступникiв: об-
мін здійснюється пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру згідно 
з переліком акціонерів ПрАТ «КРАЯНСЕРВІС» складеному станом на день 
затвердження установчих документів створюваного Товариства - Правонас-
тупника. Частка створюваного Товариства - Правонаступника відбувається 
із збереженням співвідношення кількості акцій, що належить акціонеру у 
статутному капіталі ПрАТ «КРАЯНСЕРВІС», що перетворюється. Суми 
можливих грошових виплат акціонерам, у процесі конвертації акцій на част-
ки у статутному капіталі Товариства - Правонаступника, не передбачено. 
Отримання документів, що підтверджують право власності на частку у ста-
тутному капіталі Товариства - Правонаступника, не обмежується. Обмін 
здійснювати за місцезнаходженням Товариства.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. Голова комісії з припинення ________ Я.К. Чияченко

   М.П.   29.05.2018р.
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до уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «науково-
виробниче об’єднання «термоприлад» ім. в.лаха»

(Код за ЄдрПоУ 04850451, місцезнаходження:  
79060, м. львів, вул. наукова, 3)

Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів!

Збори відбудуться о 10.30 год. 12 липня 2018 року за адресою: 
м. львів, вул. Сахарова, 42, каб. 507

Збори скликаються на вимогу акціонерів, що володіють акціями, що ста-
новить 10 і більше відсотків від голосуючих акцій Товариства.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – станом на 24 год. 06.07.2018р.

Проект порядку денного:
1) Про затвердження умов договору з ТОВ «Балтік Фінанс Груп» з на-

дання функцій (послуг) лічильної комісії загальних зборів акціонерів Това-
риства, обрання Голови та членів лічильної комісії.

2) Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Това-
риства.

3) Про затвердження порядку проведення (регламенту) Загальних збо-
рів

4) Звіт та затвердження звіту правління про результати фінансово-
господарської діяльності за 2017 рік. Визначення та затвердження осно-
вних напрямів діяльності в 2018 році. 

5) Звіт та затвердження звіту Наглядової ради Товариства про роботу 
за 2017 рік.

6) Звіт ревізійної комісії за 2017 рік, затвердження висновку ревізійної 
комісії.

7) Затвердження розподілу прибутку та (або) покриття збитків за ре-
зультатами роботи у 2017 році та прогнозованого нормативу розподілу при-
бутку у 2018 році.

8) Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
9) Про відкликання та обрання керівника та членів виконавчого органу 

Товариства.
10) Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проекти рішень по запропонованому порядку денному:
1) Проект рішення: Затвердити умови Договору про інформаційне та 

організаційне забезпечення загальних зборів акціонерів ПрАТ НВО «Тер-
моприлад» відповідно до умов договору надати функції лічильної комісії 
представникам ТзОВ «Балтік Фінанс Груп», відповідно обрати Запропоно-
ваних Голову та членів Лічильної комісії.

2) Проект рішення: Обрати запропонованих осіб Головою та секретарем 
Загальних зборів.

3) Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення (регла-
мент) загальних зборів: Доповіді по питаннях порядку денного – до 10 хв. 
Виступи по питаннях порядку денного – до 3 хв. Відповіді на запитання – до 
3 хв. Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах здійснюється бюлетенями для голосування (бю-
летені засвідчуються особою, яка скликає збори, шляхом проставлення 
підпису), бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) міс-
тить варіанти голосування за кожен проект рішення. Голосування здійсню-
ється за принципом – одна голосуюча акція надає один голос за вирішення 
кожного з питань порядку денного, крім кумулятивного голосування. Під 
час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акці-
онера множиться на кількість членів органу Товариства, що обирається. 
Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного 
кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

4) Проект рішення: Затвердити Звіт Правління про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні на-
прями діяльності в 2018 році і визнати роботу Правління за підсумками 
2017 року задовільною. 

5) Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за звітний період і 
визнати її діяльність задовільною.

6) Проект рішення: Затвердити оголошений звіт Ревізійної комісії, робо-
ту ревізійної комісії визнати задовільною.

7) Проект рішення: Затвердити запропонований порядок розподілу при-
бутку (покриття збитків) за 2017 рік, затвердити прогнозований норматив 
розподілу прибутків за 2018 рік.

8) Проект рішення: Припинити повноваження (відкликати) голову та 
членів наглядової ради ПрАТ НВО «Термоприлад». Датою припинення по-
вноважень існуючого складу наглядової ради акціонерного товариства ви-
значити дату прийняття рішення позачерговими загальними зборами акці-
онерів ПрАТ НВО «Термоприлад».

Обрати Наглядову раду Товариства у запропонованому складі та за-
пропонованій кількості.

9) Проект рішення: Припинити повноваження (відкликати) Голови прав-
ління (Генерального директора) та членів правління. Датою припинення 
повноважень існуючого складу правління акціонерного товариства визна-
чити дату прийняття рішення позачерговими загальними зборами акціоне-
рів ПрАТ НВО «Термоприлад».

Обрати Головою правління (Генеральним директором) запропоновану 
кандидатуру. Обрати членами правління запропоновані кандидатури.

10) Проект рішення: Припинити повноваження (відкликати) Голову та 
членів Ревізійної комісії.

Датою припинення повноважень існуючого складу ревізійної комісії ак-
ціонерного товариства визначити дату прийняття рішення позачерговими 
загальними зборами акціонерів ПрАТ НВО «Термоприлад».

Обрати Головою та членами Ревізійної комісії запропонованих кандида-
тів.

реєстрація акціонерів буде проводитись з 09.00 год. до 10.20 год. 
Для реєстрації акціонерів при собі необхідно мати паспорт, представникам 
акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно чинного законодав-
ства. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю, 
визначається чинним законодавством. Акціонери користуються правами, 
наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акці-
онерні товариства» після отримання повідомлення про проведення загаль-
них зборів, та протягом строку, визначеного цим Законом. З інформацією з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформацією, передбачена чинним законодавством мож-
на ознайомитись за адресою: 79021, м. Львів, вул. Вітряна, 6-А, по вівтор-
ках і четвергах з 18 по 20 годину, попередньо зателефонувавши за контак-
тним телефоном. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами - акціонер Підгурська О.І. Контактний телефон 
+38 050 671 68 99.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 30555,0 24320,0
Основні засоби 7270,0 7547,0
Довгострокові фінансові інвестиції 19,0 19,0
Запаси 9936,0 9338,0
Сумарна дебіторська заборгованість 10687,0 5686,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 2618,0 1707,0
Нерозподілений прибуток 21487,0 18024,0
Власний капітал 26586,0 22941,0
Статутний капітал 1154,0 1154,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3969,0 1370,0
Прибуток 4534,0 295,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 384583 384583
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 183 187

акціонер Підгурська о.І.,акціонер ярмолюк в.П. 

Приватне аКцІонерне товариСтво 
«наУКово-вироБниЧе оБ’Єднання «термоПрилад» Ім. в.лаХа»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«теХІнмаШ»

2. Код за ЄДРПОУ 00217024
3. Місцезнаходження 46008, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, 

М. ТЕРНОПІЛЬ, 
Вул. МИКУЛИНЕЦЬКА, БУД. 46 А

4. Міжміський код, телефон та 
факс

 (0432) 

5. Електронна поштова 
адреса
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента 

шляхом злиття, приєднання, поділу, 
перетворення або банкрутства за 
рішенням вищого органу емітента або 
суду

II. текст повідомлення
25.05.2018 року Рішенням одноосібного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕХІНМАШ» прийнято рiшення про припинен-
ня емiтента шляхом перетворення його у Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ТЕХІНМАШ». 

Одноосібному акціонеру ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ТЕХІНМАШ» належить 46 366 883 простих іменних акцій номінальною 
вартістю 0,25 (двадцять п’ять) копійок, загальною номінальною вартістю  
11 591 720,75 (одинадцять мільйонів п’ятсот дев’яносто одна тисяча сімсот 
двадцять) гривень 75 коп.

З метою оптимізації управління діяльності, зменшення витрат на утри-
мання Товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-
правової форми, як публічне акціонерне товариство, ПУБЛІЧНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕХІНМАШ» (код ЄДРПОУ 00217024, 
місцезнаходження: 46008, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ТЕРНОПІЛЬ, 
Вул. МИКУЛИНЕЦЬКА, БУД. 46 А) розмір статутного капіталу становить  
11 591 720,75 (одинадцять мільйонів п’ятсот дев’яносто одна тисяча сімсот 
двадцять) гривень 75 коп., поділений на 46 366 883 простих іменних акцій 
номінальною вартістю 0,25 (двадцять п’ять) копійок планується перетвори-
ти у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХІНМАШ» з 
статутним капіталом у розмірі 11 591 720,75 (одинадцять мільйонів п’ятсот 
дев’яносто одна тисяча сімсот двадцять) гривень 75 коп., за місцезнахо-
дженням: 46008, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ТЕРНОПІЛЬ, Вул. МИКУ-
ЛИНЕЦЬКА, БУД. 46 А.

Реорганізація Публічного акціонерного товариства «ТЕХІНМАШ» буде 
проводитися відповідно до чинного законодавства України, плану, порядку 
та умов здійснення перетворення - Публічного акціонерного товариства 
«ТЕХІНМАШ» в Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХІНМАШ», 
із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у 
Статутному капіталі Товариства, що перетворюється та передачею ним 
згідно з Передавальним актом усього майна, зобов’язань, прав та 
обов’язків, в тому числі Статутний капітал в сумі 11 591 720,75 грн. 

Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХІНМАШ» - правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ТЕХІНМАШ», відбувається зі збереженням співвід-
ношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕХІНМАШ», що перетво-
рюється. Одна акція ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕХ-
ІНМАШ» номінальною вартістю 0,25 грн. (Двадцять п’ять копійок) дорівнює 
розміру частки в розмірі 0,25 грн. (Двадцять п’ять копійок) ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХІНМАШ». Розмір частки учасни-
ка у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ТЕХІНМАШ», дорівнює розміру загальної номінальної вартості 
акцій належних йому у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ТЕХІНМАШ», на дату затвердження установчих документів 
правонаступника.

Встановити, що розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВ 
«ТЕХ ІНМАШ» буде дорівнювати (у грошовому та відсотковому відношенні) 
розміру його частки у статутному капіталі Товариства. Коефіцієнт конвер-
тації – 1.

Комісія з припинення Публічного акціонерного товариства «ТЕХІН-
МАШ» призначена у складі 3 (трьох) осіб, персонально:

− Голова комісії з припинення – громадянин України СИВАК МИХАЙ-
ЛО ІВАНОВИЧ, паспорт серії МС № 345343, виданий Тернопільським МУ 
УМВС України в Тернопільській області 30.05.1998р., номер облікової карт-

ки платника податків 2102502737, адреса реєстрації: місто Тернопіль, 
вул. Бродівська, буд.54, кв.526;

− Член комісії з припинення – громадянин України ХОМЯК РОМАН 
ДМИТРОВИЧ, паспорт _серії НЮ №034579, виданий Лановецьким РВ 
УМВС України в Тернопільській області 18.12.2004р., номер облікової карт-
ки платника податків 3217901452, адреса реєстрації: місто Тернопіль, 
вул. 15 квітня, буд.1, кв.212;

− Член комісії з припинення – громадянка України СТРЕЛЕЦЬ ОЛЕНА 
МИХАЙЛІВНА, паспорт серії МС №026134, виданий Зборівським РВ УМВС 
України в Тернопільській області 17.02.1996р., номер облікової картки 
платника податків 2856702724, адреса реєстрації: місто Тернопіль, вул. Ге-
роїв Крут, буд.6, кв.120.

Порядок і строк заявлення кредиторами вимог до товариства (згід-
но вимог Статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства» та 
Статті 105 цивільного Кодексу України):

Строк для пред’явлення вимог кредиторів до Товариства – 60 календар-
них днів з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення про при-
пинення Товариства у відповідності до вимог статті 105 Цивільного кодексу 
України. 

Встановити строк для пред’явлення вимог кредиторів, вимоги яких до 
Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки – 20 днів після 
надіслання їм повідомлення про припинення Товариства, у відповідності 
до вимог статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до Статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства» 
протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про при-
пинення Товариства шляхом перетворення, Товариство письмово повідо-
мляє про це кредиторів Товариства і публікує про це повідомлення в офі-
ційному друкованому органі НКЦПФР. 

Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється 
внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійсню-
ється виділ, 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 Товари-
ства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укла-
дення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконан-
ня зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не 
передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі, якщо 
кредитор не звернувся у строк, зазначений вище, до Товариства з письмо-
вою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення до-
даткових дій щодо зобов'язань перед ним. 

Забезпечити письмове повідомлення кредиторів і опублікування в офі-
ційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
відповідного повідомлення про прийняте рішення одноосібним акціонером 
Товариства, протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття загальними збо-
рами Товариства такого рішення. 

Вимоги кредиторів надаються особисто комісії з припинення ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕХІНМАШ», яка працює за адре-
сою: 46008, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ТЕРНОПІЛЬ, Вул. МИКУЛИ-
НЕЦЬКА, БУД. 46 А, в робочі дні з 10.00 по 16.00 або засобами поштового 
зв’язку рекомендованим листом.

Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, 
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 
страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального стра-
хування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке 
надсилається кредитору не пізніше 30 (тридцяти днів) з дня отримання То-
вариством відповідної вимоги кредитора.

Після задоволення чи відхилення вимог кредиторів, комісія з припинен-
ня ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕХІНМАШ» складає 
передавальний акт. 

Спосіб повідомлення кредиторів про реорганізацію: письмове по-
відомлення кредиторів і опублікування в офіційному виданні Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідного повідомлен-
ня про прийняте рішення одноосібним акціонером Товариства, протягом 
30 (тридцяти) днів з дати прийняття загальними зборами Товариства та-
кого рішення. 

Спосіб заявлення вимог кредиторів: вимоги кредиторів надаються 
особисто комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ТЕХІНМАШ», яка працює за адресою: 46008, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБ-
ЛАСТЬ, М. ТЕРНОПІЛЬ, Вул. МИКУЛИНЕЦЬКА, БУД. 46 А, в робочі дні з 
10.00 по 16.00 або засобами поштового зв’язку рекомендованим листом.

Голова Комісії з припинення Пат «теХІнмаШ» Сивак михайло Іва-
нович

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

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

Голова Комісії з припинення 
Пат «теХІнмаШ» 
Сивак михайло Іванович

ПУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «теХІнмаШ»
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до уваги акціонерів ПриватноГо аКцІонерноГо товариСтва
«КомПанІя З УПравлІння аКтивами адмІнІСтратор 

ПенСІйноГо фондУ «БроКБІЗнеСІнвеСт»!
Повідомляємо про скликання позачергових загальних зборів акціоне-

рів ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ», які відбудуться 02 липня 
2018 року об 11 годині. 00 хвилин за адресою:, 01135, м. Київ, вул. Дми-
трівська , буд.75, оф.155. 

Реєстрація акціонерів для участі у зборах починаєтьсяв день прове-
дення зборів об 10-й годині 00 хвилин, та закінчується о10-й годині 45 хви-
лин за місцем проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах  – 23 червня 2018 року.
Перелік питань, винесених на голосування разом (порядок денний) 

з проектами рішень (крім питань, рішення за якими приймається 
шляхом кумулятивного голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припи-
нення їх повноважень.

Проект рішення із першого питання порядку денного:
Обрати лічильну комісію Товариства у наступному складі:
Сергійко Галина Миколаївна;
Павловська Анелія Броніславівна.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, 

затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товари-
ства.

Проект рішення із другого питання порядку денного:
Обрати секретарем зборів Куценко Олену Миколаївну. 
Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосую-

ча акція – один голос, крім кумулятивного голосування по порядку 
денного.

Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під 
час зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені по батькові/
найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, в у ви-
падку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої ін-
формації додавати копію довіреності.

Запитання подавати в письмовій або усній формі під час розгляду 
питання порядку денного, по якому виникло запитання, із зазначенням 
прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу 
належних йому акцій.

Із усіх питань порядку денного голосування проводити виключно із 
використанням бюлетенів для голосування. 

Одна особа по одному питанню виступає тільки один раз.
Збори провести без перерви.
Затвердити наступний регламент загальних зборів:
виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.
виступи – до 5 хв. 
запитання – до 2 хв.
відповіді на запитання – до 3 хв.
3. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення у новій 

редакції.
Проект рішення із третього питання порядку денного:
1.Затвердити нову редакцію статуту Товариства
Уповноважити Голову зборів Дуброва Олександра Миколайовича на 

підписання в якості уповноваженої особи Товариства нової редакції стату-
ту Товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
порядку денного, а також інформація, визначена частиною четвертою 
статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщується на 
власному веб-сайті Товариства http://www.bbinvest.kiev.ua/

Із матеріалами, пов’язаними із проведенням позачергових Загальних 
зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товари-
ства: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська , буд.75, оф.155 в робочий час, із 
9.00 до 17.00 години кожного робочого дня.У день проведення позачерго-
вих загальних зборів акціонери можуть ознайомитись із документами та-
кож у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів із документами – Сергійко Галина Миколаївна, начальник від-
ділу обліку та управління активами ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕС-
ІНВЕСТ».

відповідно до статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні то-
вариства», після отримання повідомлення про проведення загаль-
них зборів акціонери мають наступні права, якими вони можуть ско-
ристатися у нижчезазначені строки, які відповідають строками, 
визначеним статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні това-
риства»:

Права акціонерів, пов’язані із ознайомленням із порядком денним та 
документами, необхідними для прийняття рішень із порядку денного:

Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в 
доступному місці, що зазначені вище у цьому повідомленні, а в день про-
ведення загальних зборів - також у місці їх проведення; Товариство пови-
нно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору 
про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого стат-
тею 69 цього Закону України «Про акціонерні товариства»; умови догово-
ру (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх 
акціонерів.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних 
зборів 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 скла-
ду органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення 
загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку 
зобов'язане до дати проведення зборів надавати письмові відповіді на 
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. То-
вариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однако-
вого змісту.

Права акціонерів на внесення змін до порядку денного та порядок їх 
реалізації:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до 
дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових пи-
тань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рі-
шень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради 
Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кан-
дидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат 
пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради 
обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування 
напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в 
письмовій формі із зазначенням прізвища (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 пропонується цим акціоне-
ром до складу органів Товариства. 

Наглядова рада Товариства приймають рішення про включення про-
позицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до 
питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують 
порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних 
зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 
чотири дні до дати проведення загальних зборів. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення нагля-
дової ради про включення питання до проекту порядку денного не вима-
гається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, 
якщо вона подана з дотриманням вимог цього повідомлення, які відпові-
дають вимогам статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». 

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови прав-
ління Товариства одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кан-
дидатури для обрання Голови правління Товариства або призначення 
особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих 
питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціо-
нерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загаль-
них зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які 
сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акційможе бути 
прийнято тільки у разі: 

недотримання акціонерами строку, встановленого цим повідомлен-
ням, який відповідає строку, визначеному частиною першою статті 38 За-

Приватне аКцІонерне товариСтво
«КомПанІя З УПравлІння аКтивами адмІнІСтратор ПенСІйноГо фондУ «БроКБІЗнеСІнвеСт»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №101, 30 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

6

кону України «Про акціонерні товариства»;
неповноти даних, обов’язковість зазначення яких передбачена цим по-

відомленням, що відповідає вимогам абзацу першим частини другої або 
частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загаль-
них зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 від-
сотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених по-
переднім абзацом, а також у разі неподання акціонерами жодного проекту 
рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту 
порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акці-
онеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів То-
вариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів 
повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок ден-
ний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціо-
нерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні 
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє прове-
дення загальних зборів. 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіре-
ністю.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична осо-
ба або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена осо-
ба 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 може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридич-
ної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної грома-
ди - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи 
комунальним майном. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого 
представника, повідомивши про це Правління Товариства. 

Повідомлення акціонером Правління Товариства про призначення, за-
міну або відкликання свого представника може здійснюватися за допо-
могою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про 
електронний документообіг.

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, уповноваженою на це її установчими доку-
ментами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може 
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 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосу-
вання, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних 
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. 

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

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати при собі паспорт, 
представникам акціонерів та юридичним особам – паспорт та довіреність, 
оформлені згідно чинним законодавством. Повноваження керівників юри-
дичних осіб - акціонерів, як уповноважених осіб юридичної особи, або 
уповноважених осіб юридичної особи - акціонера, які мають право діяти 
від її імені без довіреності, підтверджуються відповідними відомостями 
про керівника юридичної особи або її уповноваженої особи, яка має пра-
во діяти без довіреності, яка міститься в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а 
щодо юридичних осіб – нерезидентів України – виданими в країні рези-
дентства документами про юридичну особу, що містять відомості про її 
керівника. Вказані документи повинні бути легалізовані у консульській 
установі України, дія якої поширюється на країну видачі документа, або 
містити апостиль у відповідності до норм Гаазької конвенції 1961 року, що 
скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. 

Голова наглядової ради  о.м. дубров 

Приватне аКцIонерне товариСтво 
«львIвметал»

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 

«Львiвметал»
2. Код за ЄДРПОУ 01882373
3. Місцезнаходження 79034, мiсто Львiв, вулиця 

Навроцького, 1
4. Міжміський код, телефон та факс 032 244 21 35 
5. Електронна поштова адреса info@lvivmetal.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Дяка Ігоря Григоровича звiльнено вiд виконання обовязкiв «Виконую-

чого обов’язки Генерального директора «Наглядовою Радою Товариства, 
протокол №3 вiд 23 травня 2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 05 сiчня 2013 року по 
23 травня 2018 року.

Дяка Ігоря Григоровича Обрано (призначено) на посаду Генерального 
директора – безстроково з 24 травня 2018 року. Рiшення прийнято Наглядо-
вою радою Товариства протокол №3 вiд 23.05.2018 р. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади за останнi  
5 рокiв - виконуючий обов’язки генерального директора ПрАТ «Львiвметал».

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 дяк Iгор Григорович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.05.2018
(дата)

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне аКцIонерне 
товариСтво «волоШКа»;

2. Код за ЄДРПОУ: 03057905;
3. Місцезнаходження: 19500, Черкаська обл.,Городищенський р-н, 

мiсто Городище, вулиця Миру, будинок 117;
4. Міжміський код, телефон та факс: вiдсу тнiй;
5. Електронна поштова адреса: lesyalutsenko@ukr.net;ruben20109@

ukrpost.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: pratvoloshka.org.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
II. текст повідомлення

25.05.2018р. рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол 
№ 2/2018 вiд 25.05.2018р.), керуючись поданою заявою Акопян Л.П. про 
звiльнення за згодою сторiн (п.1. ст.36 КЗпП України), з 25.05.2018р. при-
пинено повноваження та згiдно з Наказом по пiдприємству № 03 вiд 
25.05.2018р. звiльнено: Директор: Акопян Лариса Петрiвна. Посадова 
особа не надала згоди на оприлюдення паспортних даних. Розмiр пакета 
акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 1.209584%. Перебувала на 
посадi з 28.04.2017р. по 25.05.2018. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 2/2018 вiд 
25.05.2018р.) згiдно з Наказом по пiдприємству № 03 вiд 25.05.2018р., з 
25.05.2018р., обрано: Директор: Грибанова Ганна Леонiдiвна. Посадова особа 
не надала згоди на оприлюдення паспортних даних. Розмiр пакета акцiй та 
частка в статутному капiталi емiтента 1.209584%. Обрано на 3 роки. Попереднi 
обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: перукар-модельєр. Посадова особа 
емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

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

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

2. Найменування посади директор Грибанова Ганна леонiдiвна 
25.05.2018
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29
4. Міжміський код, телефон та факс +38 044 205 45 55 -
5. Електронна поштова адреса report_stockmarket@ukrsotsbank.

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

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

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

ІІ. текст повідомлення
Відповідно до Наказу Голови Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК» від 

24.05.2018 року головним бухгалтером-директором департаменту бухгал-
терського обліку та звітності блоку «Фінанси» з 24 травня 2018 року при-
значено Савенка Олексія Володимировича (паспорт СА 724707 вид. Кому-
нарським РВ УМВС України в Запорізькій обл. 26.03.1998). 

Строк, на який призначено особу - не визначено. Кандидатура погодже-
на Національним банком України.

Савенко О.В. часткою в статутному капіталі Банку не володіє, непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інші посади, які обіймав Савенко О.В. протягом останніх п'яти років:
з 17.01.2018 по теперішній час - радник ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Україна);
з 23.04.2015 по 26.07.2016 - Член Спостережної ради ПАТ «НЕОС 

БАНК» (Україна);
з 18.11.2014 по 22.04.2015 - Виконуючий обов'язки Голови Спостереж-

ної Ради ПАТ «НЕОС БАНК» (Україна);
з 17.04.2014 по 17.11.2014 - Член Спостережної ради ПАТ «БАНК КІ-

ПРУ» (Україна); 
з 01.11.2012 по 16.01.2018 - Керівник напрямку міжнародної фінансової 

звітності відділу міжнародної фінансової звітності Управління фінансової 
звітності та контролінгу ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна).

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Іван Світек
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.05.2018
(дата)

ПУБлІЧне аКцІонерне товариСтво “УКрСоцБанК”

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«БУДIВЕЛЬНО-КОМЕРЦIЙНА 
ФIРМА «ГРАНIТ»

2. Код за ЄДРПОУ 30023823
3. Місцезнаходження 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 33, 

лiт. С
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 230-31-89 (044) 230-35-43

5. Електронна поштова адреса bkf_granit@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкрит-
тя інформації

www.granit.org.ua

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

II. текст повідомлення
29.05.2018 року Загальними зборами Учасникiв було прийняте 

рiшення про звiльнення з посади директора ТОВ «БКФ «Гранiт» Корнєва 
Сергiя Вiкторовича з 31.05.2018 р. за власним бажанням, на посадi пра-
цював з 13.12.2017 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

29.05.2018 року Загальними зборами Учасникiв було прийняте 
рiшення про призначення на посаду директора ТОВ «БКФ «Гранiт» Дем-
ченко Сергiя Анатолiйовича з 01.06.2018 р. Не володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента та не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Попереднi посади: начальник автогосподарства 
ТОВ  «Гранiт». Строк, на який призначено особу: безстроково. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.
2. Найменування посади Корнєв Сергiй вiкторович
директор (під-

пис)
(ініціали та прізвище керівника)

товариСтво З оБмеЖеноЮ вIдПовIдальнIСтЮ 
«БУдIвельно-КомерцIйна фIрма «ГранIт»

Повідомлення про виникнення особливої інформації: Загальні 
відомості: Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне 
товариство»Житомирпромспецбуд»; Код за ЄДРПОУ: 33019799; Міс-
цезнаходження: 10001 м.Житомир вул. Iвана Сльоти буд.49; Міжмісь-
кий код, телефон та факс: (0412) 412-413; Електронна поштова адре-
са: pto.zpsb@gmail.com; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
www.promspezbyd.ho.ua; Вид особливої інформації: Відомостi про 
прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв.

2. текст повідомлення:25 травня 2018 року загальними зборами 
акцiонерiв ПрАТ»Житомирпромспецбуд(протокол №1 загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 25.05.2018 р) прийнятто рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товари-
ством протягом не бiльш як одного року з дня прийняття такого рiшення, 
а саме попередньо схвалити укладання значних правочинiв, вартiсть 
яких може перевищувати 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 
даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, якi можуть вчинятися 
Товариством протягом не бiльш як одного року з дня прийняття такого 
рiшення.Характер правочинiв:кредитнi договори; договори позики; до-
говори застави, iпотеки для забезпечення зобов'язань Товариства та 

iнших осiб, зокрема щодо передачi в iпотеку цiлiсного майнового комп-
лексу виробничих будiвель, що розташований за адресою: м. Жито-
мир, вул. Iвана Сльоти, 49 та належить Товариству на правi 
власностi;договори поруки для забезпечення зобов'язань Товариства 
та iнших осiб; договори купiвлi-продажу; iншi види договорiв, 
передбаченi чинним законодавством України . Гранична сукупнiсть 
вартостi правочинiв складає -9918 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 
складає 9918 тис. грн.. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках)- 100%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй складає -517 184 штук голосуючих акцiй,кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, якi вiдбулись 
25.05.2018 р складає- 517 184 штук голосуючих акцій, кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення - 517 184 штук , 
або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загаль-
них зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; «ПРОТИ» 
прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. 
3.  Підпис:Генеральний директор Юрченко Андрiй Андрiйович, підтвер-
джує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 
що він несе відповідальність згідно з законодавством. 25.05.2018 р.

Приватне аКцIонерне товариСтво 
«ЖитомирПромСПецБУд»
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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)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне това-
риство «Українська гірничо-металургійна компанія»

1.2. Код за ЄДРПОУ 25412086
1.3. Місцезнаходження 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 1
1.4. Міжміський код, телефон та факс 044 206-72-53, 206-72-53
1.5. Електронна поштова адреса t.muzyka@ugmk.kiev.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації http://www.ugmk.ua/
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розді-

лу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього 
Положення: відомості про надання згоди на вчинення значних 
правочинів.

2. текст повідомлення
24.05.2018 р. Позачерговими загальними зборами акціонерів 

(надалі – Збори) Приватного акціонерного товариства «Українська 
гірничо-металургійна компанія» (надалі – Товариство) прийнято 
рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а 
саме:

1. Предмет правочину: укладення додаткових угод та/або спе-
цифікацій до діючих договорів поставок металопрокату щодо 
збільшення сум договорів поставок та укладення нових правочи-
нів.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, 
становить 2 000 000 000 (два мільярди) грн.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансо-
вої звітності становить 1 452 786 154 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартості активів Товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності – 137,66651%.

Станом на 18 травня 2018 р. (дата складання переліку акціоне-
рів, які мають право брати участь у Зборах) загальна кількість голо-
суючих акцій становить 20 926 718 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Збо-
рах, становить 20 926 707 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення, - 20 926 707 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийнят-
тя рішення, - 0 шт.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного право-
чину не передбачені законодавством, статутом Товариства не ви-
значені.

2. Предмет правочину: укладення додаткових угод та/або специ-
фікацій до діючих договорів поставок металопрокату щодо збіль-
шення сум договорів поставок та укладення нових правочинів.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, 
становить 2 000 000 000 (два мільярди) грн.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансо-
вої звітності становить 1 452 786 154 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартості активів Товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності – 137,66651%.

Станом на 18 травня 2018 р. (дата складання переліку акціоне-
рів, які мають право брати участь у Зборах) загальна кількість голо-
суючих акцій становить 20 926 718 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Збо-
рах, становить 20 926 707 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення, - 20 926 707 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийнят-
тя рішення, - 0 шт.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного право-
чину не передбачені законодавством, статутом Товариства не ви-
значені.

3. Предмет правочину: укладення додаткових угод та/або специ-
фікацій до діючих договорів поставок металопрокату щодо збіль-
шення сум договорів поставок та укладення нових правочинів.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, 
становить 1 000 000 000 (один мільярд) грн.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансо-
вої звітності становить 1 452 786 154 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартості активів Товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності – 68,83326%.

Станом на 18 травня 2018 р. (дата складання переліку акціоне-
рів, які мають право брати участь у Зборах) загальна кількість голо-
суючих акцій становить 20 926 718 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Збо-
рах, становить 20 926 707 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення, - 20 926 707 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийнят-
тя рішення, - 0 шт.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного право-
чину не передбачені законодавством, статутом Товариства не ви-
значені.

4. Предмет правочину: укладення додаткових угод та/або специ-
фікацій до діючих договорів поставок металопрокату щодо збіль-
шення сум договорів поставок та укладення нових правочинів.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, 
становить 1 000 000 000 (один мільярд) грн.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансо-
вої звітності становить 1 452 786 154 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартості активів Товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності – 68,83326%.

Станом на 18 травня 2018 р. (дата складання переліку акціоне-
рів, які мають право брати участь у Зборах) загальна кількість голо-
суючих акцій становить 20 926 718 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Збо-
рах, становить 20 926 707 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення, - 20 926 707 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийнят-
тя рішення, - 0 шт.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного право-
чину не передбачені законодавством, статутом Товариства не ви-
значені.

5. Предмет правочину: затвердження договору поставки метало-
прокату.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, 
становить 800 000 000 (вісімсот мільйонів) грн.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансо-
вої звітності становить 1 452 786 154 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартості активів Товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності – 55,0666%.

Станом на 18 травня 2018 р. (дата складання переліку акціоне-
рів, які мають право брати участь у Зборах) загальна кількість голо-
суючих акцій становить 20 926 718 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Збо-
рах, становить 20 926 707 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення, - 20 926 707 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийнят-
тя рішення, - 0 шт.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного право-
чину не передбачені законодавством, статутом Товариства не ви-
значені.

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

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

Генеральний директор Собчук в.в. підпис, м. п. 24.05.2018 р.

Приватне аКцІонерне товариСтво
«УКраїнСьКа ГІрниЧо-металУрГІйна КомПанІя»



№101, 30 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

9

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО ШУБКIВСЬКЕ»

2. Код за ЄДРПОУ 00724910
3. Місцезнаходження 35325, село Шубкiв Рiвненського ра-

йону, Рiвненської областi, ВУЛИЦЯ 
НЕЗАЛЕЖНОСТI, будинок 17

4. Міжміський код, телефон та факс +380660799288 +380660799288
5. Електронна поштова адреса shubkivske@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

https://00724910.smida.gov.ua 

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерно-
го товариства

II. текст повідомлення
26 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «ШУБКIВСЬКЕ» (код за ЄДРПОУ: 00724910) було при-
йняте рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на при-

ватне, i як наслiдок, змiну найменування Товариства з ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «ШУБКIВСЬКЕ» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «ШУБКIВСЬКЕ».

Дата прийняття рiшення та найменування уповноваженого органу 
емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення – 26.04.2018 р., Загальнi збори 
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «ШУБКIВСЬКЕ».

Реєстрація вiдповiдних змiн до вiдоместей про юридичну особу, що 
мiстяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осiб-
пiдприємцiв та громадських формувань вiдбулась 25.05.2018 р.

Повне найменування Товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «ШУБКIВСЬКЕ».

Повне найменування Товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «ШУБКIВСЬКЕ».

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 дмитренКо олеКСандр 

вIКторовиЧ
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.05.2018
(дата)

Приватне аКцIонерне товариСтво «СIльСьКоГоСПодарСьКе ПIдПриЄмСтво ШУБКIвСьКе»

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «УКрХІмПроеКт».

2. Код за ЄДРПОУ:00205618.
3. Місцезнаходження: 40009, м.Суми, вул.Іллінська,13.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542)77-00-82.
5. Електронна поштова адреса: tkach@ukrhimproekt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

дання згоди на вчинення значних правочинів.
II. текст повідомлення

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів

№
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 

правочинів 
(тис. грн)

Вартість акти-
вів емітента 
за даними 
останньої річ-
ної фінансо-
вої звітності 

(тис. грн)

Співвідношення гранич-
ної сукупності вартості 
правочинів до вартості 
активів емітента за дани-
ми останньої річної фі-

нансової звітності 
(у відсотках)

1 2 3 4 5
1 25.05.2018 35 000 36 987 94,62

25.05.2018 р., Загальними зборами акціонерів ПАТ «Укрхімпроект» про-
токол № 1/2018(22) було 
-схвалено вчинення Товариством значних правочинів протягом одно-
го року з моменту прийняття цього рішення на наступних умовах: гранич-
на сукупна вартість значних правочинів - не більше 35 (тридцять п’ять) 
мільйонів гривень на дату вчинення правочину; характер правочинів - 
правочини, предметом яких є виконання проектно-кошторисних робіт;.
- надано Генеральному директору Товариства повноваження щодо при-
йняття рішень про вчинення значних правочинів згідно з умовами, за-
твердженими цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-
яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть 
вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішеннія і підписання 
та укладення вищезазначених правочинів.
Загальна кількість голосуючих акцій- 1 299 595 штук
Кількість голосуючих акцій ,що зареєстровані для участі у загальних 
зборах-1 145 303 штук
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення -1 
 145 303 штук
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-
ня -0

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

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

Генеральний директор Хухрянський о.м..  25.05.2018р.

ПУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«ПолтавСьКий доСлІдний меХанІЧний 

Завод» 
(місцезнаходження: Україна, 08132, Київська область, Києво-

Святошинський район, місто Вишневе, вул. Європейська, буд. 23, код 
ЄДРПОУ — 01412396) повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 2 липня 2018 року об 11-00 за адресою: 
Київська область, Києво-Святошинський район, місто вишневе, 
вул. Європейська, буд. 23.
Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління за 2017 рік та затвердження звіту.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік та затвердження звіту.
4. Розподіл та затвердження прибутку.
5. Про зміну юридичної адреси ПАТ «ПДМЗ».
Реєстрація акціонерів буде проводитись 2 липня 2018 р. з 10-00  

до 10-45 годин за місцем проведення зборів. Дата складення переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23.06.2018 р. Для 
реєстрації учасники зборів повинні мати при собі документ, що посвідчує 
особу, представники акціонерів – додатково довіреність, оформлену згід-
но з чинним законодавством. 

З матеріалами зборів акціонери можуть ознайомитись, звернувшись 
до Голови Правління Гордієнка Дмитра Анатолійовича у робочі дні з 9-00 
до 13-00 за вищевказаною адресою.

Пропозиції щодо порядку денного приймаються письмово не пізніше 
20 днів до дня проведення загальних зборів шляхом особистого звернен-
ня до Голови Правління за місцезнаходженням.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: www.pomz.com.ua. 

Голова Правління  д.а. Гордієнко.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника період

Звітний Попередній
Усього активів 27159 27154
Основні засоби (за залишковою вартістю) 25474 25474
Запаси 478 478
Сумарна дебіторська заборгованість 752 752
Гроші та їх еквіваленти 5 0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(20492) (20326)

Власний капітал 9686 9852
Зареєстрований статутний капітал 1000 1000
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 17473 17302
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(166) (228)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 100000000 100000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію(грн.)

- -
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Повідомлення про виникнення особливої інформації: Загальні відомос-
ті: Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Жито-
мирпромспецбуд»; Код за ЄДРПОУ: 33019799; Місцезнаходження: 10001 
м.Житомир вул. Iвана Сльоти буд.49; Міжміський код, телефон та факс: 
(0412) 412-413; Електронна поштова адреса: pto.zpsb@gmail.com; Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: www.promspezbyd.ho.ua; Вид особливої інформації: 
Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних 
правочинiв. 2. Текст повідомлення: 25 травня 2018 р загальними зборами 
акцiонерiв ПрАТ «Житомирпромспецбуд»(протокол №1 загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 25.05.2018 р) прийнятто рiшення про надання згоди на вчи-
нення значного правочину,а саме: про надання ПрАТом«Житомир пром-
спецбуд» фiнансової поруки за кредитним договором № 393/01/2018 вiд 
25.01.2018, пiдписаним мiж ТОВ «Профiльтех» та ПАТ «Кредобанк» у сумi 
4 200 000 грн. строком дiї до 19.01.2019 р. зi сплатою 14,95% рiчних («Пер-
винна Процентна Ставка»), а з 01.07.2018р. процентна ставка буде 
змiнювана i дорiвнює UIRD3M_NUF. Ринкова вартiсть послуг у сумi  

4 200 000 грн, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законо-
давства України.Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 р-9918 тис. грн.Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках)- 42,34725%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає - 
517 184 штук голосуючих акцiй,кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах, якi вiдбулись 25.05.2018 р складає-  
517 184 штук голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосу-
вали «ЗА» прийняття рiшення - 517 184 штук , або 100 % голосiв акцiонерiв, 
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв та є власни-
ками голосуючих акцiй; «ПРОТИ» прийняття даного рiшення голосiв не за-
реєстровано.Статутом ПрАТ»Житомирпромспецбуд» додатковi критерiї 
для вiднесення правочину до значного правочину не визначенi . 
3. Підпис:Генеральний директор Юрченко Андрiй Андрiйович, підтверджує 
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він 
несе відповідальність згідно з законодавством. 25.05.2018 р.

Приватне аКцIонерне товариСтво «ЖитомирПромСПецБУд»

Повідомлення про виникнення особливої інформації: За-
гальні відомості: Повне найменування емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «Житомирпромспецбуд»; Код за ЄДРПОУ: 
33019799; Місцезнаходження: 10001 м.Житомир вул. Iвана Сльоти 
буд.49; Міжміський код, телефон та факс: (0412) 412-413; Електро-
нна поштова адреса: pto.zpsb@gmail.com; Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: www.promspezbyd.ho.ua; Вид особливої 
інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емітента. 
2.Текст повідомлення:25.05.2018 р за рішенням загальних зборів 
товариства відбулись такі зміни: Повноваження Ревiзора Синицької 
Вєсти Олександрiвни(паспорт: ВН 550465 виданий Богунським РВ 
УМВС України в Житомирськiй обл 17.12.2011) припинено 
25.05.2018 р. в зв»язку iз тим, що повноваження на данiй посадi 

закiнчуються 25.06.2018 р.Акцiями Товариства не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi - з 25.06.2015 р.Ревiзор 
Синицька Вєста Олександрiвна (паспорт:ВН 550465 виданий Богун-
ським РВ УМВС України в Житомирськiй обл 17.12.2011) обрана 
25.05.2018 р. в зв»язку iз необхiднiстю обрання ревiзора товари-
ства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано осо-
бу  - на 3 р, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 р - при-
ватний пiдприємець, директор ПП « НКН-Транс»,директор ТО «ТЕХ-
НО БУД». 3. Підпис: Генеральний директор Юрченко Андрiй 
Андрiйович, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно з за-
конодавством. 25.05.2018 р.

Приватне аКцIонерне товариСтво
 «ЖитомирПромСПецБУд»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.  
I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Приватне аКцІ-
онерне товариСтво «аГрофІрма «теПлицІ УКраїни». 2. Код за 
ЄДРПОУ: 03359730. 3. Місцезнаходження: 04128, м. Київ, вул.Берковець-
ка, 6. 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 422-24-18, (044) 454-03-00. 
5. Електронна поштова адреса: pasika@co.gks.kiev.ua. 6. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: http://03359730.infosite.com.ua. 7. Вид особливої інформа-
ції: відомості про зміну складу посадових осіб емітента. II. текст по-
відомлення. Назва уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення 
про змiну складу посадових осiб: наглядова рада. Дата прийняття 
рiшення  – 29.05.2018. Змiст такого рiшення iз зазначенням пiдстав: При-
пинення повноважень Голови Правлiння за власним бажанням та 
призначення іншої особи на цю посаду. Припинено повноваження з 
31.05.2018 – Голова Правлiння Полохайло олег володимирович, на 
підставі рішення наглядової ради. Не надав згоди на розкриття паспортних 
даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді - з 31.07.2012. обрано - Голо-
ва Правлiння Попов Юрій Ігорович з 01.06.2018. Не надав згоди на роз-
криття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у 
вiдсотках – 0. Строк, на який призначено (обрано) особу – до переобрання. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник 
директора з капітального будівництва ТОВ «ПКФ «Амос», начальник відді-
лу капітального будівництва, директор технічний ТОВ «Ріелті Істейт Групп», 
директор технічний ТОВ «АПРОСІТУС», керівник проектів та програм у 
сфері матеріального (нематеріального) виробництва ТОВ «Будівельна 
компанія «Інтергал-Буд», керівник проектів та програм у сфері матеріаль-
ного (нематеріального) виробництва ТОВ «Спецстройстандарт». III. Під-
пис. 1.  Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Найменування посади: Голова Правлiння Полохай-
ло олег володимирович. 29.05.2018

Приватне аКцІонерне товариСтво «аГрофІрма «теПлицІ УКраїни»

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБлІЧне аКцІонерне то-
вариСтво По ГаЗоПоСтаЧаннЮ та ГаЗифІКацІї «лУ-
ГанСьКГаЗ»

2. Код за ЄДРПОУ: 05451150
3. Місцезнаходження: 93400 м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 87
4. Міжміський код, телефон та факс: 0645700505, 0645700505
5. Електронна поштова адреса: pat@luggas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст Повідомлення 
ПАТ «Луганськгаз» повідомляє, що на пiдставi рiшення Наглядової ради 

Товариства (Протокол вiд 22.05.2018 р. №22/05-2018) на строк до 31 груд-
ня 2019 року на посаду Члена Правлiння - Першого заступника Голови 
Правлiння призначено Сосновика Юрія Вікторовича. Повноваження та 
обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про 
Правлiння. За виконання посадових обов'язкiв отримує оплату згiдно 
контракту, затвердженого Наглядовою радою. Винагороду, в тому числi в 
натуральнiй формi, не отримує. Стаж роботи 24 роки. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймав посади: липень 2005 - липень 2016: ПАТ «Донецькобл-
газ», начальник відділу, вересень 2016 - травень 2018: ПАТ «Луганськгаз», 
Перший заступник Голови Правління . Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Посадова особа не працює та не займає посад 
на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття пас-
портних даних не надано. Акціями товариства не володіє.

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

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

2. Голова Правління  Петрина І.в.
23.05.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості: Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС»; Код за 
ЄДРПОУ – 01860124; Місцезнаходження - 68000, м.Чорноморськ, 
вул. Промислова, 7; Міжміський код, телефон та факс - (04868)30659 
(04868)30659; Електронна поштова адреса - ao@ivt.il.od.ua; Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації - www.ivt.od.ua; Вид особливої інформації - Відо-
мості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що 
перевищує 10 відсотків статутного капіталу.

II. текст повідомлення: Позачерговими загальними зборами 
акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 24.05.2018р. (Протокол №28 вiд 
24.05.2018р.), прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного 
капiталу Товариства за рахунок додаткових внескiв з 4 427 507,50 грн. 
(чотири мiльйони чотириста двадцять сiм тисяч п’ятсот сiм гривень  
50 копiйок) до 16 903 250,00 грн. (шiстнадцять мiльйонiв дев’ятсот три 
тисячi двiстi п’ятдесят гривень 00 копiйок) шляхом розмiщення простих 
iменних акцiй Товариства у кiлькостi 383 869 (триста вiсiмдесят три 
тисячi вiсiмсот шiстдесят дев’ять) штук номiнальною вартiстю 32,50 грн. 
(тридцять двi гривнi 50 копiйок) за одну акцiю, загальною номiнальною 
вартiстю 12 475 742,50 грн. (дванадцять мiльйонiв чотириста сiмдесят 
п’ять тисяч сiмсот сорок двi гривнi 50 копiйок). Спосiб розмiщення 
акцiй  – приватне. Цiна розмiщення - 32,50 грн., що дорiвнює ринковiй та 
номiнальнiй вартостi однiєї простої акцiї Товариства. Цiна розмiщення 
акцiй Товариства пiд час першого та другого етапiв укладення договорiв 
з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй Товари-
ства затверджена 25.05.2018р. рiшенням Наглядової ради. Ринкова 
вартiсть акцiй Товариства визначена суб’єктом оцiночної дiяльностi ТО-
ВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АКТИВ 
IНВЕСТМЕНТС», iдентифiкацiйний код юридичної особи 38110530, ста-
ном на 18.04.2018р. в розмiрi 31,97 грн. за одну просту iменну акцiю То-
вариства. Ринкова вартiсть акцiй затверджена рiшенням Наглядової 
ради Товариства (Протокол №73 вiд 20.04.2018р.) в розмiрi 32,50 грн. 
(тридцять двi гривнi 50 копiйок) за одну просту iменну акцiю Товариства. 

Розмiщення акцiй може призвести до збiльшення частки у статутному 
капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше 
вiдсоткiв акцiй: «фiзична особа»: кiлькiсть акцiй, яка належить особi до 
розмiщення 57770, що складає 42,41 % вiд статутного капiталу; «фiзична 
особа»: кiлькiсть акцiй, яка належить особi до розмiщення 53748, що 
складає 39,45% вiд статутного капiталу. Спiввiдношення (у вiдсотках) 
загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, 
загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться 
в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього 
рiшення: 281,78%. Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в 
цiннi папери, що розмiщуються: Кожною простою акцiєю Товариства її 
власнику – акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи 
права на: - участь в управлiннi Товариством; -отримання дивiдендiв; 
отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi 
частини майна Товариства; -отримання iнформацiї про господарську 
дiяльнiсть Товариства; -голосування на Зборах з розрахунку: одна про-
ста акцiя Товариства – один голос для вирiшення кожного питання на 
Зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування; -озна-
йомлення з письмовими повiдомленнями акцiонерiв – членiв Наглядо-
вої ради про призначення представникiв у Наглядовiй радi; -переважне 
право на придбання акцiй Товариства, якi пропонуються їх власником до 
продажу, а також при додатковiй емiсiї; -на здiйснення обов'язкового ви-
купу Товариством належних йому голосуючих акцiй з пiдстав, передба-
чених Законом України «Про акцiонернi товариства»; -iншi права, 
передбаченi законодавством та внутрiшнiми актами Товариства. Спосiб 
оплати цiнних паперiв: оплата акцiй здiйснюється грошовими коштами в 
нацiональнiй валютi України. Мета розмiщення цiнних паперiв, а також 
напрями використання отриманих коштiв: 100% залучених вiд 
розмiщення акцiй коштiв планується спрямувати на поповнення обiгових 
коштiв для забезпечення фiнансування стратегiї розвиту Товариства. 
Умовами розмiщення цiнних паперiв не передбачена конвертацiя.

III. Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно з законодавством. Генеральний директор 
_____________ Скарженець П.о.

м.п. 29.05.2018р.

Приватне аКцIонерне товариСтво «IллIЧIвСьКЗовнIШтранС»

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 
«ТЕЛЕКОМПАНIЯ «ТЕТ»

2. Код за ЄДРПОУ 16391959
3. Місцезнаходження 04080, м. Київ, 

вул. Кирилiвська (Фрунзе), 23
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 490-01-01 (044) 

490-01-01
5. Електронна поштова адреса tichina@i.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://tet.tv

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

II. текст повідомлення
Наглядовою радою ПрАТ «ТК «ТЕТ» (протокол №35 вiд 22.05.2018 р.), 

на пiдставi заяви Федорцової Iрини Олександрiвни, прийнято рiшення 
звiльнити Федорцову Iрину Олександрiвну з посади Голови Правлiння 
ПрАТ «ТК «ТЕТ» за власним бажанням (ч.1. ст. 38 КЗпП України), паспорт 
серiї АМ №412184, виданий 06.07.2001р. Довгинцiвським РВ Криворiзького 
МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi: з 
01.04.2014 року по 15.05.2015 року.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ «ТК «ТЕТ» (протокол №35 вiд 
22.05.2018 р.), з 22.05.2018 року, у зв'язку з закiнченням строку повнова-
жень, припинено повноваження тимчасово виконуючого обов'язки Голови 
Правлiння ПрАТ «ТК «ТЕТ» Зубка Дмитра Володимировича, паспорт серiї 
ВС № 958541, виданий 20.03.2001 р. Докучаєвським МВ УМВС України в 
Донецькiй обл. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Перебував на посадi: з 18.05.2015 року по 22.05.2018 року.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ «ТК «ТЕТ» (протокол №35 вiд 
22.05.2018 р.), з 22.05.2018 року, у зв'язку з закiнченням строку повнова-
жень, припинено повноваження члена Правлiння ПрАТ «ТК «ТЕТ» Чайки 
Ганни Вiкторiвни (згода на розкриття поспортних даних не надана). Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на 
посадi: з 27.08.2013 року по 22.05.2018 року.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ «ТК «ТЕТ» (протокол №35 вiд 
22.05.2018 р.), з 23.05.2018 року обрано на посаду Голови Правлiння 
ПрАТ «ТК «ТЕТ» Зубка Дмитра Володимировича, паспорт серiї ВС 
№ 958541, виданий 20.03.2001 р. Докучаєвським МВ УМВС України в 
Донецькiй обл. Змiни у персональному складi обгрунтованi закiнченням 
строку повноважень поточного складу Правлiння. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено – 
3  роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Фiнансовий аналiтик 
Вiддiлу фiнансового облiку та аналiзу Iноземного пiдприємства «1+1 Про-
дакшн», Директор фiнансовий Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Гравiс». 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ «ТК «ТЕТ» (протокол №35 вiд 
22.05.2018 р.), з 23.05.2018 року обрано на посаду члена Правління 
ПрАТ «ТК «ТЕТ» Чайку Ганну Вiкторiвну (згода на розкриття поспортних 
даних не надана). Змiни у персональному складi обгрунтованi закiнченням 
строку повноважень поточного складу Правлiння. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено – 
3  роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: ПрАТ «Одеська 
кiностудiя», член ревiзiйної комiсiї; ПрАТ «ТК «ТЕТ», фiнансовий директор; 
ТОВ «ГРАВIС-КIНО», директор фiнансовий; ТОВ «РЄАЛ IСТЕЙТ-ТВ», гене-
ральний директор.

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 Зубко дмитро володимирович

Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.05.2018

(дата)

Приватне аКцIонерне товариСтво 
«телеКомПанIя «тет»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Приватне аКцIонерне товариСтво 

«марIУПольСьКий металУрГIйний КомБIнат 
IменI IллIЧа»

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА»

2. Код за ЄДРПОУ 00191129
3. Місцезнаходження 87504, Донецька обл., м. Марiуполь, 

вул. Левченка, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0629) 56-33-33, (0629) 56-47-17

5. Електронна поштова адреса nataliya.verbitskaya@metinvestholding.com
6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для роз-
криття інформації

https://ilyichsteel.metinvestholding.com/ru/
about/info

7. Вид особливої інформації від-
повідно до вимог глави 1 
розділу III:

Відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

II. текст повідомлення
Річними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI 
IЛЛIЧА» (код за ЄДРПОУ 00191129) (надалi – ПрАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» або 
Товариство) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робіт або послуг 
чи сума коштiв, що є їх предметом, становить 10 i більше відсотків вартостi 
активiв за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рiк, якi 
вчинятимуться Товариством у ході його фiнансово-господарської діяльнос-
ті протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення 
цими Загальними зборами акцiонерiв.

Дата прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв – «24» травня 2018 року. 

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру – укла-
дання Товариством правочинів щодо надання або отримання послуг, виконан-
ня робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних 

фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, 
комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), 
застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов’язань.

Гранична сукупна вартість правочинiв – 138 217 049,77 тис.грн., що 
еквiвалентно 5 299 422 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ ста-
ном на дату прийняття рiшення; 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої річної фінансової 
звiтностi (станом на 31.12.2017 року) – 62 360 048,00 тис.грн.;

Cпiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої річної фінансової звiтностi (у 
вiдсотках) – 221,64%; 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 12 371 260 750 (станом на  
«18» травня 2018 р. - дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право 
брати участь у загальних зборах);

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах – 12 287 452 297; 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  – 
12 287 452 297;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення – 0.

відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 

правочинів
(тис.грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності  
(тис.грн)

Співвідношення гранич-
ної сукупної вартості 
правочинів до вартості 
активів емітента за да-
ними останньої річної 

фінансової звітності 
(у відсотках)

1 2 3 4 5
1 24.05.2018 138217049.77 62360048.00 221.64

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 Шевченко тарас Григорович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.05.2018

(дата)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ 
«АЗОВСТАЛЬ»

2. Код за ЄДРПОУ 00191158
3. Місцезнаходження 87500, Донецька обл., м.Маріуполь, 

вул.Лепорського, буд.1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+380629467955; +380629527000

5. Електронна поштова адреса azovstal@metіnvestholdіng.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://azovstal.metіnvestholdіng.com

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

ІІ. текст повідомлення
Річними Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (код за 
ЄДРПОУ 00191158) (надалі – ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» або Товариство) 
прийнято рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товари-
ством значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, рин-
кова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, 
становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансо-
вої звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході 
його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одно-
го) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціо-
нерів.

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів – 24 травня 2018 року.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв – річні Загальні 

збори акціонерів ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру – 

укладання Товариством правочинів щодо надання або отримання послуг, 
виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом 
основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необо-
ротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, 
поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконан-
ня зобов’язань.

Гранична сукупна вартість правочинів – 275 812 211,48 тис. грн., що ек-
вівалентно 10 575 000 000 доларів США за офіційним курсом НБУ станом 
на 24.05.2018 р. (дата прийняття рішення) (26.081533 UAH за 1 долар 
США).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (станом на 31.12.2017 року) – 77 733 218,00 тис.грн.

Cпіввідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках)  – 354,82%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 4 204 000 000 штук простих імен-
них акцій (станом на 18 травня 2018р. (дата складання переліку акціонерів, 
які мають право брати участь у загальних зборах)). Для участі у загальних 
зборах зареєструвалося - 4 067 118 151 штук простих іменних акцій, серед 
них голоси розділилися наступним чином: «ЗА» - 4 067 118 151 голосів; 
«ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів; «НЕДІЙСНИХ ТА НЕ-
ПРОГОЛОСУВАВШИХ» - 0 голосів.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади цкітішвілі енвер омарович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.05.2018
(дата)

Приватне аКцІонерне товариСтво
«металУрГІйний КомБІнат «аЗовСталь»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Приватне аКцIонерне 
товариСтво «КраянСервІС»; Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ: 05838825; Місцезнаходження: 65017 м. Одеса, вул. Косов-
ська буд. 45/1; Міський код, телефон та факс: (0482) 7098249, відсутній; 
Електронна поштова адреса: krayanservice@emitent.net.ua; Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: http://krayanservice.pat.ua/; Вид особливої інформації - 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

2. текст повідомлення
Єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КРАЯНСЕРВІС» 25.05.2018р. прийнято рішення: - припинити повнова-
ження Голови правлiння Чияченко Якiва Кузьмича (фізична особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не володіє част-
кою в статутному капіталі емітента. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді з 29.04.2014р. по 25.05.2018р. Нікого не обрано на 
дану посаду - у зв'язку з обранням комiсiї з припинення. - припинити повно-
важення Члена правлiння Стрючкової Клари Львiвни (фізична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не володіє 
часткою в статутному капіталі емітента. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді з 29.04.2014р. по 25.05.2018р. Нікого не обрано на дану 

посаду - у зв'язку з обранням комiсiї з припинення. - припинити повнова-
ження Члена правлiння Шевчука Iгора Дмитровича (фізична особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не володіє 
часткою в статутному капіталі емітента. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді з 17.05.2016р. по 25.05.2018р. Нікого не обрано на дану 
посаду - у зв'язку з обранням комiсiї з припинення. - обрати на посаду Голо-
ви комісії з припинення Чияченко Якiва Кузьмича (фізична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних). Cтрок, на який обрано особу - до 
завершення припинення. Посадова особа не володіє часткою в статутному 
капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: директора, голови правління. - обрати на посаду члена комісії з при-
пинення Манойло Володимира Тітовича (фізична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних). Cтрок, на який обрано особу - до завершен-
ня припинення. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі 
емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
слюсар, слюсар механо-збірних робіт.- обрати на посаду члена комісії з 
припинення Манойло Юрія Володимировича (фізична особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних). Cтрок, на який обрано особу - до за-
вершення припинення. Посадова особа не володіє часткою в статутному 
капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: слюсар, слюсар механо-збірних робіт. Посадові особи не мають не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. Голова комісії з припинення ________ Я.К. Чияченко

   М.П.   29.05.2018р.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК 

ДОНЕЦЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI»
2. Код за ЄДРПОУ 00131268
3. Місцезнаходження 84302, м. Краматорськ, 

вул. Комерцiйна, 8
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 594-45-84 (044) 594-45-84

5. Електронна поштова адреса ZonenkoLN@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://www.donetskoblenergo.dn.
ua/2016-02-09-06-39-02/2016-02-09-
11-03-24.html

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерно-
го товариства

II. текст повідомлення
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКО-

БЛЕНЕРГО» вiд 20.04.2018 (Протокол №1/2018 вiд 20.04.2018), крiм iншого, 

вирiшено, вiдповiдно до вимог Закону України «Про внесення змiн до дея-
ких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залу-
чення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв» вiд 16.11.2017 № 2210-VIII, 
змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне 
акцiонерне товариство та визначити повне найменування Товариства - 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОНЕЦЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI».

23.05.2018 проведена державна реєстрацiя змiн до вiдомостей про 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», 
що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних 
осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, а саме: змiнено найменуван-
ня товариства на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОНЕЦЬКI 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI»; змiнено тип товариства на приватне акцiонерне това-
риство; а також проведена державна реєстрацiя змiн до установчих 
документiв товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади дегтярьов олексiй Пилипович
Генеральний директор (під-

пис)
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.05.2018
(дата)

аКцIонерне товариСтво «дтеК донецьКI елеКтромереЖI»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк».
2. Код за ЄДРПОУ: 35960913.
3. Місцезнаходження: Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6.
4. Міжміський код, телефон та факс: +380445939960.
5. Електронна поштова адреса: gusak@accordbank.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.accordbank.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
II. текст повідомлення

Рішенням Наглядової Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» (протокол №2018052401) 
від 24.05.2018 задоволена заява Новіка Дмитра Васильовича, начальника 
управління фінансового моніторингу, Члена Правління ПуАТ «КБ «АКОРД-
БАНК», про його звільнення із займаної посади за власним бажанням, з до-
строковим припиненням повноважень на вказаній посаді, 24.05.2018.

Цим же рішенням, тимчасово, до моменту обрання нової особи на вка-
зану посаду замість Новіка Д.В., на Краіло Ірину Валентинівну, начальника 
відділу аналізу фінансових операцій клієнтів управління фінансового моні-
торингу ПуАТ «КБ «Акордбанк», покладено виконання обов’язків начальни-
ка управління фінансового моніторингу.

Новік Дмитро Васильович: згоди на розкриття паспортних даних не на-
дано; акціями емітента не володіє (частка у статутному капіталі емітента 

0%); непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; на 
посаді начальника Управління фінансового моніторингу, Члена Правління 
ПуАТ «КБ «Акордбанк» перебував з 23.02.2016.

Краіло Ірина Валентинівна: згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но; акціями емітента не володіє (частка у статутному капіталі емітента 0%); 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; виконання 
обов’язків начальника управління фінансового моніторингу покладено тим-
часово (до моменту призначення нового працівника); раніше займала посади 
начальника відділу кореспондентських відносин Казначейського управління, 
головного фахівця казначейства ВАТ «КБ «Актив-банк»; заступника началь-
ника відділу кореспондентських відносин та платежів казначейства, завідува-
ча сектору валютних розрахунків відділу по роботі з кредиторами управління 
завершення операцій ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК»; начальника відділу контр-
олю за ідентифікацією клієнтів та аналізу системи управління ризиками лега-
лізації кримінальних доходів/фінансування тероризму управління фінансово-
го моніторингу, начальника відділу аналізу фінансових операцій клієнтів 
управління фінансового моніторингу ПуАТ «КБ «Акордбанк».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Голова Правління ______________ Кот З.П.

(підпис)
М. П.

25.05.2018

ПУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КомерцІйний БанК «аКордБанК»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНС-
ТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ДНІПРОВСЬКЕ"

2. Код за ЄДРПОУ: 14308411
3. Місцезнаходження: 49089, мiсто Днiпро, вулиця Будiвельникiв, буди-

нок 34
4. Міжміський код та телефон, факс: +380567360470 +380672366921
5. Електронна поштова адреса: info@kbdnipro.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://sites.google.com/kbdnip-
ro.com/kbdnipro

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

ІІ. Текст повідомлення
Наглядова рада АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" (протокол №1 вiд 24.05.2018)

прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб товариства. Пiдстава:
стаття 54 Закону України "Про акцiонернi товариства", пункту 17.3.35,
пункт 17.8 статуту товариства. Пiсля обговорення Наглядова рада прий-
няла рiшення обрати головою Наглядової ради товариства - Холоднову
Iрину Петрiвну. Холоднова Iрина Петрiвна акцiями АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ"
не володiє, але є представником акцiонера товариства - держави Україна
(в особi суб'єкта управлiння об'єктами державної власностi - Фонду дер-
жавного майна України). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Строк, на який призначено - 3 роки. Iншi посади, якi обiй-
мала Холоднова Iрина Петрiвна протягом останнiх п'яти рокiв: - з
29.04.2016 по сьогоднiшнiй день - заступник начальника вiддiлу Управлiн-
ня корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними
пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного
майна України; - 15.03.2016-28.04.2016 - заступник начальника вiддiлу Уп-
равлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння корпора-
тивними правами держави Фонду державного майна України; - 20.07.2015-
14.03.2016 - головний спецiалiст Управлiння з питань корпоративних вiдно-
син Департаменту договiрного менеджменту, мiждержавних майнових та
корпоративних вiдносин Фонду державного майна України; - 15.09.2014-
19.07.2015 - головний спецiалiст Управлiння фiнансового, майнового кон-
тролю та облiку корпоративних прав держави Департаменту корпоратив-
ного управлiння Фонду державного майна України; - 03.09.2012-14.09.2014
головний спецiалiст Управлiння корпоративних прав держави Фонду дер-
жавного майна України. Холоднова Iрина Петрiвна не надала згоду на об-
робку (розкриття) персональних (паспортних) даних.

Наглядова рада АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" (протокол №1 вiд 24.05.2018)
прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб товариства. Пiдстава:
пункт 17.3.35, пункт 17.8 статуту товариства. Пiсля обговорення Наглядо-
ва рада прийняла рiшення обрати заступником голови Наглядової ради то-
вариства - Єсипенко Людмилу Миколаївну. Єсипенко Людмила Миколаївна
акцiями АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" не володiє. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини не має, але є представником акцiонера това-
риства - держави Україна (в особi суб'єкта управлiння об'єктами державної
власностi - Фонду державного майна України). Строк, на який призначено
- 3 роки. Iншi посади, якi обiймала Єсипенко Людмила Миколаївна протя-
гом останнiх п'яти рокiв: - заступник начальника вiддiлу Управлiння корпо-
ративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємс-
твами та корпоративними правами держави Фонду державного майна Ук-
раїни. Єсипенко Людмила Миколаївна не надала згоду на обробку (роз-
криття) персональних (паспортних) даних.

Наглядова рада АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" (протокол №1 вiд 24.05.2018)
прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб товариства. Пiдстава:
пункт 17.3.35, пункт 17.8 статуту товариства. Пiсля обговорення Наглядо-
ва рада прийняла рiшення обрати секретарем Наглядової ради товариства
- Корнiєнко Аллу Григорiвну. Корнiєнко Алла Григорiвна акцiями АТ КБ
"ДНIПРОВСЬКЕ" не володiє, але є представником акцiонера товариства -
держави Україна (в особi суб'єкта управлiння об'єктами державної влас-
ностi - Фонду державного майна України). Непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено - 3 роки. Iншi
посади, якi обiймала Корнiєнко Алла Григорiвна протягом останнiх п'яти
рокiв: - головний спецiалiст Управлiння корпоративних прав держави Де-
партаменту управлiння корпоративними правами держави Фонду держав-
ного майна України. Корнiєнко Алла Григорiвна не надала згоду на оброб-
ку (розкриття) персональних (паспортних) даних.

Наглядова рада АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" (протокол №1 вiд 24.05.2018)
прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб товариства. Пiдстава:
стаття 52 Закону України "Про акцiонернi товариства", наказ Фонду дер-
жавного майна України №588 вiд 27.04.2018 "Щодо ПАТ КБ "Днiпровське"
(код ЄДРПОУ 14308411)", пункт 18.1 статуту товариства. Пiсля обговорен-
ня Наглядова рада прийняла рiшення припинити повноваження членiв
правлiння ПАТ КБ "Днiпровське" у повному складi, а тому поноваження
заступника голови Правлiння з економiки та фiнансiв Ремез Юлiї Валенти-
iвни припинено. Ремез Юлiя Валентинiва акцiями АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ"
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не

має. Перебувала на посадi з 2014. Нiкого не обрано на посаду замiсть осо-
би, повноваження якої припинено. Ремез Юлiя Валентинiвна не надала
згоду на обробку (розкриття) персональних (паспортних) даних.

Наглядова рада АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" (протокол №1 вiд 24.05.2018)
прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб товариства. Пiдстава:
стаття 52 Закону України "Про акцiонернi товариства", наказ Фонду дер-
жавного майна України №588 вiд 27.04.2018 "Щодо ПАТ КБ "Днiпровське"
(код ЄДРПОУ 14308411)", пункт 18.1 статуту товариства. Пiсля обговорен-
ня Наглядова рада прийняла рiшення припинити повноваження членiв
правлiння ПАТ КБ "Днiпровське" у повному складi, а тому поноваження
члена Правлiння Кожина Iгоря Аркадiйовича припинено. Кожин Iгор Арка-
дiйович акцiями АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" не володiє. Непогашеної судимос-
тi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 2012. Нi-
кого не обрано на посаду замiсть особи, повноваження якої припинено. Ко-
жин Iгор Аркадiйович не надав згоду на обробку (розкриття) персональних
(паспортних) даних.

Наглядова рада АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" (протокол №1 вiд 24.05.2018)
прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб товариства. Пiдстава:
стаття 52 Закону України "Про акцiонернi товариства", наказ Фонду дер-
жавного майна України №588 вiд 27.04.2018 "Щодо ПАТ КБ "Днiпровське"
(код ЄДРПОУ 14308411)", пункт 18.1 статуту товариства. Пiсля обговорен-
ня Наглядова рада прийняла рiшення припинити повноваження членiв
правлiння ПАТ КБ "Днiпровське" у повному складi, а тому поноваження
члена Правлiння Канюки Валерiя Григоровича припинено. Канюка Валерiй
Григорович акцiями АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" не володiє. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 2012.
Нiкого не обрано на посаду замiсть особи, повноваження якої припинено.
Канюка Валерiй Григорович не надав згоду на обробку (розкриття) персо-
нальних (паспортних) даних.

Наглядова рада АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" (протокол №1 вiд 24.05.2018)
прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб товариства. Пiдстава:
стаття 52 Закону України "Про акцiонернi товариства", наказ Фонду дер-
жавного майна України №588 вiд 27.04.2018 "Щодо ПАТ КБ "Днiпровське"
(код ЄДРПОУ 14308411)", пункт 18.1 статуту товариства. Пiсля обговорен-
ня Наглядова рада прийняла рiшення припинити повноваження членiв
правлiння ПАТ КБ "Днiпровське" у повному складi, а тому поноваження
члена Правлiння Яблонського Валерiя Олександровича припинено. Яб-
лонський Валерiй Олександрович акцiями АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" не воло-
дiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пе-
ребував на посадi з 2012. Нiкого не обрано на посаду замiсть особи, пов-
новаження якої припинено. Яблонський Валерiй Олександрович не надав
згоду на обробку (розкриття) персональних (паспортних) даних.

Наглядова рада АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" (протокол №1 вiд 24.05.2018)
прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб товариства. Пiдстава:
стаття 52 Закону України "Про акцiонернi товариства", наказ Фонду дер-
жавного майна України №588 вiд 27.04.2018 "Щодо ПАТ КБ "Днiпровське"
(код ЄДРПОУ 14308411)", пункт 18.1 статуту товариства. Пiсля обговорен-
ня Наглядова рада прийняла рiшення припинити повноваження членiв
правлiння ПАТ КБ "Днiпровське" у повному складi, а тому поноваження
члена Правлiння Почтовик Валерiї Вiкторiвни припинено. Почтовик Вале-
рiя Вiкторiвна акцiями АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" не володiє. Непогашеної су-
димостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з
2012. Нiкого не обрано на посаду замiсть особи, повноваження якої припи-
нено. Почтовик Валерiя Вiкторiвна не надала згоду на обробку (розкриття)
персональних (паспортних) даних.

Наглядова рада АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" (протокол №1 вiд 24.05.2018)
прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб товариства. Пiдстава:
стаття 52 Закону України "Про акцiонернi товариства", наказ Фонду дер-
жавного майна України №588 вiд 27.04.2018 "Щодо ПАТ КБ "Днiпровське"
(код ЄДРПОУ 14308411)", пункт 18.1 статуту товариства. Пiсля обговорен-
ня Наглядова рада прийняла рiшення припинити повноваження членiв
правлiння ПАТ КБ "Днiпровське" у повному складi, а тому поноваження
члена Правлiння Фандєєва Андрiя Пилиповича припинено. Фандєєв Ан-
дрiй Пилипович акцiями АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з
2012. Нiкого не обрано на посаду замiсть особи, повноваження якої припи-
нено. Фандєєв Андрiй Пилипович не надав згоду на обробку (розкриття)
персональних (паспортних) даних.

Наглядова рада АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" (протокол №1 вiд 24.05.2018)
прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб товариства. Пiдстава:
стаття 52 Закону України "Про акцiонернi товариства", наказ Фонду дер-
жавного майна України №588 вiд 27.04.2018 "Щодо ПАТ КБ "Днiпровське"
(код ЄДРПОУ 14308411)", пункт 18.1 статуту товариства. Пiсля обговорен-
ня Наглядова рада прийняла рiшення припинити повноваження членiв
правлiння ПАТ КБ "Днiпровське" у повному складi, а тому поноваження
члена Правлiння Мiлиха Михайла Макаровича припинено. Мiлих Михайло
Макарович акцiями АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" не володiє. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 2012.
Нiкого не обрано на посаду замiсть особи, повноваження якої припинено.
Мiлих Михайло Макарович не надав згоду на обробку (розкриття) персо-
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ІІ. Текст повідомлення
Наглядова рада АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" (протокол №1 вiд 24.05.2018)

прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб товариства. Пiдстава:
стаття 54 Закону України "Про акцiонернi товариства", пункту 17.3.35,
пункт 17.8 статуту товариства. Пiсля обговорення Наглядова рада прий-
няла рiшення обрати головою Наглядової ради товариства - Холоднову
Iрину Петрiвну. Холоднова Iрина Петрiвна акцiями АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ"
не володiє, але є представником акцiонера товариства - держави Україна
(в особi суб'єкта управлiння об'єктами державної власностi - Фонду дер-
жавного майна України). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Строк, на який призначено - 3 роки. Iншi посади, якi обiй-
мала Холоднова Iрина Петрiвна протягом останнiх п'яти рокiв: - з
29.04.2016 по сьогоднiшнiй день - заступник начальника вiддiлу Управлiн-
ня корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними
пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного
майна України; - 15.03.2016-28.04.2016 - заступник начальника вiддiлу Уп-
равлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння корпора-
тивними правами держави Фонду державного майна України; - 20.07.2015-
14.03.2016 - головний спецiалiст Управлiння з питань корпоративних вiдно-
син Департаменту договiрного менеджменту, мiждержавних майнових та
корпоративних вiдносин Фонду державного майна України; - 15.09.2014-
19.07.2015 - головний спецiалiст Управлiння фiнансового, майнового кон-
тролю та облiку корпоративних прав держави Департаменту корпоратив-
ного управлiння Фонду державного майна України; - 03.09.2012-14.09.2014
головний спецiалiст Управлiння корпоративних прав держави Фонду дер-
жавного майна України. Холоднова Iрина Петрiвна не надала згоду на об-
робку (розкриття) персональних (паспортних) даних.

Наглядова рада АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" (протокол №1 вiд 24.05.2018)
прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб товариства. Пiдстава:
пункт 17.3.35, пункт 17.8 статуту товариства. Пiсля обговорення Наглядо-
ва рада прийняла рiшення обрати заступником голови Наглядової ради то-
вариства - Єсипенко Людмилу Миколаївну. Єсипенко Людмила Миколаївна
акцiями АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" не володiє. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини не має, але є представником акцiонера това-
риства - держави Україна (в особi суб'єкта управлiння об'єктами державної
власностi - Фонду державного майна України). Строк, на який призначено
- 3 роки. Iншi посади, якi обiймала Єсипенко Людмила Миколаївна протя-
гом останнiх п'яти рокiв: - заступник начальника вiддiлу Управлiння корпо-
ративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємс-
твами та корпоративними правами держави Фонду державного майна Ук-
раїни. Єсипенко Людмила Миколаївна не надала згоду на обробку (роз-
криття) персональних (паспортних) даних.

Наглядова рада АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" (протокол №1 вiд 24.05.2018)
прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб товариства. Пiдстава:
пункт 17.3.35, пункт 17.8 статуту товариства. Пiсля обговорення Наглядо-
ва рада прийняла рiшення обрати секретарем Наглядової ради товариства
- Корнiєнко Аллу Григорiвну. Корнiєнко Алла Григорiвна акцiями АТ КБ
"ДНIПРОВСЬКЕ" не володiє, але є представником акцiонера товариства -
держави Україна (в особi суб'єкта управлiння об'єктами державної влас-
ностi - Фонду державного майна України). Непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено - 3 роки. Iншi
посади, якi обiймала Корнiєнко Алла Григорiвна протягом останнiх п'яти
рокiв: - головний спецiалiст Управлiння корпоративних прав держави Де-
партаменту управлiння корпоративними правами держави Фонду держав-
ного майна України. Корнiєнко Алла Григорiвна не надала згоду на оброб-
ку (розкриття) персональних (паспортних) даних.

Наглядова рада АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" (протокол №1 вiд 24.05.2018)
прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб товариства. Пiдстава:
стаття 52 Закону України "Про акцiонернi товариства", наказ Фонду дер-
жавного майна України №588 вiд 27.04.2018 "Щодо ПАТ КБ "Днiпровське"
(код ЄДРПОУ 14308411)", пункт 18.1 статуту товариства. Пiсля обговорен-
ня Наглядова рада прийняла рiшення припинити повноваження членiв
правлiння ПАТ КБ "Днiпровське" у повному складi, а тому поноваження
заступника голови Правлiння з економiки та фiнансiв Ремез Юлiї Валенти-
iвни припинено. Ремез Юлiя Валентинiва акцiями АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ"
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не

має. Перебувала на посадi з 2014. Нiкого не обрано на посаду замiсть осо-
би, повноваження якої припинено. Ремез Юлiя Валентинiвна не надала
згоду на обробку (розкриття) персональних (паспортних) даних.

Наглядова рада АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" (протокол №1 вiд 24.05.2018)
прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб товариства. Пiдстава:
стаття 52 Закону України "Про акцiонернi товариства", наказ Фонду дер-
жавного майна України №588 вiд 27.04.2018 "Щодо ПАТ КБ "Днiпровське"
(код ЄДРПОУ 14308411)", пункт 18.1 статуту товариства. Пiсля обговорен-
ня Наглядова рада прийняла рiшення припинити повноваження членiв
правлiння ПАТ КБ "Днiпровське" у повному складi, а тому поноваження
члена Правлiння Кожина Iгоря Аркадiйовича припинено. Кожин Iгор Арка-
дiйович акцiями АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" не володiє. Непогашеної судимос-
тi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 2012. Нi-
кого не обрано на посаду замiсть особи, повноваження якої припинено. Ко-
жин Iгор Аркадiйович не надав згоду на обробку (розкриття) персональних
(паспортних) даних.

Наглядова рада АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" (протокол №1 вiд 24.05.2018)
прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб товариства. Пiдстава:
стаття 52 Закону України "Про акцiонернi товариства", наказ Фонду дер-
жавного майна України №588 вiд 27.04.2018 "Щодо ПАТ КБ "Днiпровське"
(код ЄДРПОУ 14308411)", пункт 18.1 статуту товариства. Пiсля обговорен-
ня Наглядова рада прийняла рiшення припинити повноваження членiв
правлiння ПАТ КБ "Днiпровське" у повному складi, а тому поноваження
члена Правлiння Канюки Валерiя Григоровича припинено. Канюка Валерiй
Григорович акцiями АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" не володiє. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 2012.
Нiкого не обрано на посаду замiсть особи, повноваження якої припинено.
Канюка Валерiй Григорович не надав згоду на обробку (розкриття) персо-
нальних (паспортних) даних.

Наглядова рада АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" (протокол №1 вiд 24.05.2018)
прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб товариства. Пiдстава:
стаття 52 Закону України "Про акцiонернi товариства", наказ Фонду дер-
жавного майна України №588 вiд 27.04.2018 "Щодо ПАТ КБ "Днiпровське"
(код ЄДРПОУ 14308411)", пункт 18.1 статуту товариства. Пiсля обговорен-
ня Наглядова рада прийняла рiшення припинити повноваження членiв
правлiння ПАТ КБ "Днiпровське" у повному складi, а тому поноваження
члена Правлiння Яблонського Валерiя Олександровича припинено. Яб-
лонський Валерiй Олександрович акцiями АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" не воло-
дiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пе-
ребував на посадi з 2012. Нiкого не обрано на посаду замiсть особи, пов-
новаження якої припинено. Яблонський Валерiй Олександрович не надав
згоду на обробку (розкриття) персональних (паспортних) даних.

Наглядова рада АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" (протокол №1 вiд 24.05.2018)
прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб товариства. Пiдстава:
стаття 52 Закону України "Про акцiонернi товариства", наказ Фонду дер-
жавного майна України №588 вiд 27.04.2018 "Щодо ПАТ КБ "Днiпровське"
(код ЄДРПОУ 14308411)", пункт 18.1 статуту товариства. Пiсля обговорен-
ня Наглядова рада прийняла рiшення припинити повноваження членiв
правлiння ПАТ КБ "Днiпровське" у повному складi, а тому поноваження
члена Правлiння Почтовик Валерiї Вiкторiвни припинено. Почтовик Вале-
рiя Вiкторiвна акцiями АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" не володiє. Непогашеної су-
димостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з
2012. Нiкого не обрано на посаду замiсть особи, повноваження якої припи-
нено. Почтовик Валерiя Вiкторiвна не надала згоду на обробку (розкриття)
персональних (паспортних) даних.

Наглядова рада АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" (протокол №1 вiд 24.05.2018)
прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб товариства. Пiдстава:
стаття 52 Закону України "Про акцiонернi товариства", наказ Фонду дер-
жавного майна України №588 вiд 27.04.2018 "Щодо ПАТ КБ "Днiпровське"
(код ЄДРПОУ 14308411)", пункт 18.1 статуту товариства. Пiсля обговорен-
ня Наглядова рада прийняла рiшення припинити повноваження членiв
правлiння ПАТ КБ "Днiпровське" у повному складi, а тому поноваження
члена Правлiння Фандєєва Андрiя Пилиповича припинено. Фандєєв Ан-
дрiй Пилипович акцiями АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з
2012. Нiкого не обрано на посаду замiсть особи, повноваження якої припи-
нено. Фандєєв Андрiй Пилипович не надав згоду на обробку (розкриття)
персональних (паспортних) даних.

Наглядова рада АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" (протокол №1 вiд 24.05.2018)
прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб товариства. Пiдстава:
стаття 52 Закону України "Про акцiонернi товариства", наказ Фонду дер-
жавного майна України №588 вiд 27.04.2018 "Щодо ПАТ КБ "Днiпровське"
(код ЄДРПОУ 14308411)", пункт 18.1 статуту товариства. Пiсля обговорен-
ня Наглядова рада прийняла рiшення припинити повноваження членiв
правлiння ПАТ КБ "Днiпровське" у повному складi, а тому поноваження
члена Правлiння Мiлиха Михайла Макаровича припинено. Мiлих Михайло
Макарович акцiями АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" не володiє. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 2012.
Нiкого не обрано на посаду замiсть особи, повноваження якої припинено.
Мiлих Михайло Макарович не надав згоду на обробку (розкриття) персо-

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ДНІПРОВСЬКЕ" нальних (паспортних) даних.
Наглядова рада АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" (протокол №1 вiд 24.05.2018)

прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб товариства. Пiдстава:
стаття 52 Закону України "Про акцiонернi товариства", наказ Фонду дер-
жавного майна України №588 вiд 27.04.2018 "Щодо ПАТ КБ "Днiпровське"
(код ЄДРПОУ 14308411)", пункт 18.1 статуту товариства. Пiсля обговорен-
ня Наглядова рада прийняла рiшення припинити повноваження членiв
правлiння ПАТ КБ "Днiпровське" у повному складi, а тому поноваження го-
лови Правлiння Нетак Борислава Борисовича припинено. Нетак Борислав
Борисович акцiями АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" не володiє. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 2012.
Нiкого не обрано на посаду замiсть особи, повноваження якої припинено.
Нетак Борислав Борисович не надав згоду на обробку (розкриття) персо-
нальних (паспортних) даних.

Наглядова рада АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" (протокол №1 вiд 24.05.2018
року) прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб товариства. Пiд-
става: стаття 52, стаття 58 Закону України "Про акцiонернi товариства",
пункт 17.3.12, п.п. 18.1. - 18.4. статуту товариства. Пiсля обговорення Наг-
лядова рада прийняла рiшення обрати Генеральним директором товарис-
тва Нетака Борислава Борисовича. Нетак Борислав Борисович акцiями АТ
КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини не має. Строк, на який призначено - 2 роки. Iншi посади, якi
обiймав Нетак Борислав Борисович протягом останнiх п'яти рокiв: - з квiт-
ня 2012 року працював на посадi голови правлiння ПАТ КБ "ДНIПРОВСЬ-
КЕ"; - з 2016 року працює генеральним директором ТОВ "НВО "НЕСТА" (за
сумiсництвом); - з червня 2015 по вересень 2015 працював на посадi голо-
ви правлiння ПАТ ДМЗ (за сумiсництвом); - з грудня 2010 року по червень
2015 року працював на посадi першого заступника голови правлiння - ге-
нерального директора ПАТ ДМЗ; - з лютого 2005 року по вересень 2015 ро-
ку працював на посадi начальника управлiння з цiнних паперiв та фiнансо-
вих ринкiв МНПК "ВЕСТА". Нетак Борислав Борисович не надав згоду на

обробку (розкриття) персональних (паспортних) даних.
Наглядова рада АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" (протокол №1 вiд 24.05.2018)

прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб товариства. Пiдстава:
стаття 52, стаття 58 Закону України "Про акцiонернi товариства", пункт
17.3.12, п.п. 18.1. - 18.4. статуту товариства. Пiсля обговорення Наглядова
рада прийняла рiшення обрати членом Дирекцiї товариства Кожина Iгоря
Аркадiйовича. Кожин Iгор Аркадiйович акцiями АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який призначено - 2 роки. Iншi посади, якi обiймав Кожин Iгор Ар-
кадiйович протягом останнiх п'яти рокiв: - з 2003 працював на посадi пер-
шого заступника голови правлiння - технiчного директора ПАТ КБ "ДНIП-
РОВСЬКЕ". Кожин Iгор Аркадiйович не надав згоду на обробку (розкриття)
персональних (паспортних) даних.

Наглядова рада АТ КБ "ДНIПРОВСЬКЕ" (протокол №1 вiд 24.05.2018
року) прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб товариства. Пiд-
става: стаття 52, стаття 58 Закону України "Про акцiонернi товариства",
пункт 17.3.12, п.п. 18.1. - 18.4. статуту товариства. Пiсля обговорення Наг-
лядова рада прийняла рiшення обрати членами Дирекцiї товариства Бис-
трова Миколу Iвановича. Бистров Микола Iванович акцiями АТ КБ "ДНIП-
РОВСЬКЕ" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Строк, на який призначено - 2 роки. Iншi посади, якi обiй-
мав Бистров Микола Iванович протягом останнiх п'яти рокiв: - з 2003 пра-
цював на посадi начальника загальностанцiйного i проектного вiддiлу ПАТ
КБ "ДНIПРОВСЬКЕ". Бистров Микола Iванович не надав згоду на обробку
(розкриття) персональних (паспортних) даних.

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

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

Генеральний директор Нетак Борислав Борисович
29.05.2018 р.

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво “дтеК днIПроенерГо”

2. Код за ЄДРПОУ: 00130872
3. Місцезнаходження: 69006, м. Запорiжжя, вул. Добролюбова, 20
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445944586 0445944586
5. Електронна поштова адреса: FlerikTV@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
II. текст повідомлення

25.05.2018 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» (про-
токол № б/н вiд 25.05.2018 року) на пiдставi п. 16.11.1.(15) Статуту прийня-
то рiшення про обрання Куриленка Сергiя Вiкторовича (паспорт 

№ 07266224, виданий Мiнiстерством iноземних справ 11.03.2011 року) Го-
ловою Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО». На посаду обраний 
без визначення строку повноважень 

Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
07.2012 - 02.2015 - директор ВП ДТЕК Запорiзька ТЕС;
03.2015 - 04.2016 - заступник директора з виробництва дирекцiї з 

генерацiї електроенергiї ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»;
з 04.2016 - директор з генерацiї електроенергiї ТОВ “ДТЕК ЕНЕРГО”.

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 венцель I.е.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.05.2018
(дата)
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3. ПРАТ ВОЛОШКА 6
4. ТОВ ГРАНІТ 7
5. ПАТ ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО 15
6. АТ ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ 13
7. ПРАТ ЖИТОМИРПРОМСПЕЦБУД 7
8. ПРАТ ЖИТОМИРПРОМСПЕЦБУД 10
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13. ПРАТ КРАЯНСЕРВІС 2
14. ПРАТ КРАЯНСЕРВІС 13
15. ПРАТ ЛЬВІВМЕТАЛ 6
16. ПРАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА 12
17. ПРАТ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» 12
18. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЛУГАНСЬКГАЗ» 10
19. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 9
20. ПРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ 9
21. ПРАТ ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕТ» 11
22. ПРАТ ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ 10
23. ТОВ ТЕХІНМАШ 4
24. АТ УГМК 8
25. ПАТ УКРСОЦБАНК 2
26. ПАТ УКРСОЦБАНК 7
27. ПАТ УКРХІМПРОЕКТ 9
28. ПАТ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №22 3



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №101, 30 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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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 № 18101
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
29.05.2018 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 


