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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

28.12.2017	 	м.	Київ	 №945

Про внесення змін до По-
ложення про порядок скла-
дання та подання адміні-
стративних даних щодо 
діяльності торговців цін-
ними паперами до Націо-
нальної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку 

зареєстровано	в	Міністерстві	юстиції	України	 
26	січня	2018	року	за	№	114/31566

Відповідно	до	пункту	13	статті	8	Закону	України	«Про	
державне	регулювання	ринку	цінних	паперів	в	Україні»,	
Закону	 України	 від	 23	 березня	 2017	 року	№	 1982-VIII	
«Про	внесення	змін	до	деяких	законодавчих	актів	Украї-
ни	щодо	використання	печаток	юридичними	особами	та	

фізичними	особами	-	підприємцями»	та	з	метою	удоско-
налення	вимог	до	подання	адміністративних	даних	щодо	
діяльності	торговців	цінними	паперами	до	Національної	
комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1.	Унести	до	Положення	про	порядок	складання	та	по-

дання	адміністративних	даних	щодо	діяльності	торговців	
цінними	паперами	до	Національної	комісії	з	цінних	папе-
рів	та	фондового	ринку,	затвердженого	рішенням	Націо-
нальної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	від	
25	вересня	2012	року	№	1283,	зареєстрованого	в	Мініс-
терстві	 юстиції	 України	 16	 жовтня	 2012	 року	 за	
№		1737/22049	(зі	змінами),	такі	зміни:
1)	абзац	другий	пункту	8	розділу	I	викласти	в	такій	ре-

дакції:
«У	разі	якщо	паперова	форма	Даних	нараховує	біль-

ше	одного	аркуша,	така	паперова	форма	Даних	має	бути	
прошнурована,	аркуші	пронумеровані	та	засвідчені	під-
писом	 уповноваженої	 особи	 торговця	 цінними	 папера-
ми.»;
2)	пункт	2	розділу	ІІ	доповнити	новим	підпунктом	тако-

го	змісту:

1
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4

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 945 від 28.12.2017 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

«2.11.	Довідки	про	виконаний(і)	договір(ори)	з	цінними	
паперами	та	іншими	фінансовими	інструментами	інозем-
них	емітентів,	що	вчинений(і)	за	межами	України	(дода-
ток	15	до	цього	Положення)»;
3)	пункт	4	розділу	ІІІ	після	слів	«при	виконанні	та/або	

розірванні	 договорів»	 доповнити	 словами	 «,	 при	 укла-
данні	«підозрілого(их)»	договору(ів)	на	неорганізованому	
ринку»;
4)	у	додатках	до	Положення:	
рядок	тридцять	четвертий	додатка	2	виключити.
У	 зв’язку	 з	 цим	 рядки	 тридцять	 п’ятий	 –	 шістдесят	

п’ятий	 вважати	 відповідно	 рядками	 тридцять	 четвер-
тим	–	шістдесят	четвертим;
рядок	десятий	додатка	3	виключити.
У	зв’язку	з	цим	рядки	одинадцятий	–	двадцять	тре-

тій	вважати	відповідно	рядками	десятим	–	двадцять	
другим;
у	додатку	12:
у	рядку	сьомому	слова	«/	частини	операції	за	догово-

ром	РЕПО»	виключити;
рядок	сорок	третій	виключити.
У	 зв’язку	 з	 цим	 рядки	 сорок	 четвертий	 –	 вісімдесят	

третій	вважати	відповідно	рядками	сорок	третім	–	вісім-
десят	другим;
у	рядку	вісімдесятому	слова	«,	крім	договорів	про	вне-

сення	змін	до	договору	доручення	та/або	договору	на	ви-
конання	договору	доручення»	виключити;
у	додатку	14:
рядок	тринадцятий	виключити.
У	зв’язку	з	цим	рядки	чотирнадцятий	–	дев’ятнадцятий	

вважати	відповідно	рядками	тринадцятим	–	вісімнадця-
тим;
рядок	п’ятнадцятий	виключити.
У	 зв’язку	 з	 цим	рядки	шістнадцятий	 –	 вісімнадцятий	

вважати	 відповідно	 рядками	 п’ятнадцятим	 –	 сімнадця-
тим;
виноску	«	3	»	виключити.
У	зв’язку	з	цим	виноски	«	4	»	–	«	6	»	вважати	відповідно	

виносками	«	3	»	–	«	5	».
доповнити	Положення	новим	додатком	15,	що	дода-

ється.
2.	 Департаменту	методології	 регулювання	 професій-

них	учасників	ринку	цінних	паперів	 (Курочкіна	 І.)	забез-
печити	подання	цього	рішення	на	державну	реєстрацію	
до	Міністерства	юстиції	України.
3.	 Управлінню	 міжнародної	 співпраці	 та	 комунікацій	

(Юшкевич	О.)	забезпечити	опублікування	цього	рішення	
в	офіційному	друкованому	виданні	Національної	комісії	з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку.
4.	 Департаменту	методології	 регулювання	 професій-

них	учасників	ринку	цінних	паперів	 (Курочкіна	 І.)	забез-
печити	оприлюднення	цього	рішення	на	офіційному	веб-
сайті	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	
ринку.
5.	Це	рішення	набирає	чинності	з	01	лютого	2018	року,	

але	не	раніше	дня	його	офіційного	опублікування.
6.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	на	

члена	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондово-
го	ринку	Д.	Тарабакіна.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

Додаток	15	
до	Положення	про	порядок	складання	
та	подання	адміністративних	даних	
щодо	діяльності	торговців	цінними	
паперами	до	Національної	комісії	
з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	
(підпункт	2.11	пункту	2	розділу	ІІ)

Довідка про виконаний(і) договір(ори) з цінними 
паперами та іншими фінансовими інструментами 

іноземних емітентів, що вчинений(і) за межами 
України

Код	за	ЄДРПОУ	торговця	цінними	паперами	
Найменування	торговця	цінними	паперами	
Дата,	на	яку	складено	адміністративні	дані	
Звітний	місяць
Звітний	рік
Вид	договору	1
Код	за	ЄДРПОУ	клієнта	 торговця	цінними	паперами	 -	
юридичної	 особи	 –	 резидента,	 або	 реєстраційний	 но-
мер	облікової	 картки	 платника	 податків,	 або	 серія	 (за	
наявності)	та	номер	паспорта	(для	фізичних	осіб,	які	че-
рез	свої	релігійні	переконання	відмовляються	від	при-
йняття	реєстраційного	номера	облікової	картки	платни-
ка	податків	та	офіційно	повідомили	про	це	відповідний	
контролюючий	орган	 і	мають	відмітку	в	паспорті)	 -	фі-
зичної	особи	-	клієнта	торговця	цінними	паперами
П.І.Б.	фізичної	особи	-	клієнта	торговця	цінними	папе-
рами	або	найменування	юридичної	особи
Найменування	іноземної	інвестиційної	фірми	
Номер	реєстрації	відповідно	до	торговельного,	банків-
ського	або	судового	реєстру	або	реєстру	місцевого	ор-
гану	влади	іноземної	держави	про	реєстрацію	іноземної	
інвестиційної	фірми	
Країна	реєстрації	іноземної	інвестиційної	фірми	2
Найменування	 особи,	що	 розмістила	 /	 видала	 цінний	
папір	або	інший	фінансовий	інструмент
Міжнародний	 ідентифікаційний	 номер	 цінного	 папера	
або	код	іншого	фінансового	інструменту	(за	наявності)
Код	класифікації	фінансових	інструментів	(код	СFI)	(за	
наявності)
Кількість	цінних	паперів	(фінансових	інструментів)	при	
виконанні	договору	(шт.)	
Сума	виконаного	договору	
Валюта	при	виконанні	договору	3
Вид	 послуги,	 яку	 надає	 торговець	 цінними	 паперами:	
«1»	–	купівля,	«2»	-	продаж
Розрахунки	за	договорами	щодо	цінних	паперів	(фінан-
сових	інструментів)	здійснюються	через	торговця:	«1»		-	
так,	«2»	-	ні
Примітки

_________________
1	Заповнюється	за	договором	купівлі	-	продажу	та	до-

говором	на	виконання	відповідно	до	Довідника	15	«Види	
договорів	у	діяльності	з	торгівлі	цінними	паперами»	Сис-
теми	довідників	та	класифікаторів.

2	Заповнюється	відповідно	до	Довідника	45	«Класифі-
кація	країн	світу»	Системи	довідників	та	класифікаторів.

3	Заповнюється	відповідно	до	Довідника	46	«Перелік	
та	коди	валют»	Системи	довідників	та	класифікаторів.
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНфоРмАцІйНІ ПоВІДомЛЕННЯ 
ТА НоВИНИ НКцПфР

НКцПфР повідомляє про дематеріалізацію
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,	згідно	з	пунктом	
5	розділу	І	Порядку	заміни	свідоцтва	(свідоцтв)	про	реє-
страцію	 випуску	 (випусків)	 емісійних	 цінних	 паперів	 у	
зв’язку	зі	зміною	найменування	емітента	та/або	забезпе-
ченням	існування	іменних	цінних	паперів	у	бездокумен-
тарній	формі	існування,	затвердженого	рішенням	Комісії	
від	23.04.2013	№736,	зареєстрованого	в	Міністерстві	юс-
тиції	України	22.05.2013	року	за	№802/23334	(зі	змінами	
та	 доповненнями),	 відповідно	 до	 документів,	 наданих	
ВАТ «ГІДРоЕЛЕКТРомоНТАЖ»,	08720,	Київська	обл.,	
Обухівський	р-н,	м.	Українка,	вул.	Промислова,	35,	код	за	
ЄДРПОУ:	13723817,	на	заміну	свідоцтва	(свідоцтв)	про	
реєстрацію	 випуску	 (випусків)	 простих	 іменних	 акцій	 у	
зв’язку	 із	забезпеченням	існування	іменних	акцій	у	без-
документарній	 формі,	 видано	 ВАТ	 «ГІДРОЕЛЕКТРО-
МОНТАЖ»,	 код	 за	 ЄДРПОУ:	 13723817,	 свідоцтво	 про	
реєстрацію	випуску	простих	іменних	акцій	у	зв’язку	із	за-
безпеченням	 існування	 іменних	акцій	у	бездокументар-
ній	формі	–	розпорядження №08-Кф-ЗС від 02 лютого 
2018 року. 

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	року	№1843,	із	змінами,	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	 року	
№		737,	зареєстрованого	в	Міністерстві	юстиції	України	
28.05.2013	року	за	№822/23354,	 із	змінами	та	доповне-
ннями,	 відповідно	 до	 документів,	 наданих	 ПрАТ «Ва-
дес»,	 код	 за	 ЄДРПОУ:	 34538963,	 04176,	 м.	 Київ,	
вул.		Електриків,	26,	на	зупинення	обігу	акцій	у	зв`язку	з	
перетворенням	акціонерного	 товариства,	 зупинено	обіг	
акцій	ПрАТ	«Вадес»	—	розпорядження №44-Кф-З від 
02 лютого 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:	«06»	лютого	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	року	№1843,	із	змінами,	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	 року	

№		737,	зареєстрованого	в	Міністерстві	юстиції	України	
28.05.2013	року	за	№822/23354,	 із	змінами	та	доповне-
ннями,	 відповідно	 до	 документів,	 наданих	 ПрАТ «Ай-
рес»,	 код	 за	 ЄДРПОУ:	 35370627,	 01601,	 м.	 Київ,	
вул.	 	 Шота	 Руставелі,	 18,	 на	 зупинення	 обігу	 акцій	 у	
зв`язку	з	перетворенням	акціонерного	товариства,	зупи-
нено	обіг	акцій	ПрАТ	«Айрес»	—	розпорядження №45-
Кф-З від 02 лютого 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:	«06»	лютого	2018	року.

*   *   *
Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Наці-

ональної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку,	
т.в.о.	 директора	 департаменту	 корпоративного	 управ-
ління	та	корпоративних	фінансів,	що	діє	на	підставі	рі-
шення	 Комісії	 від	 10.11.2015	№1843,	 зі	 змінами,	 та	 на	
підставі	п.		2	розділу	І	Порядку	скасування	реєстрації	ви-
пусків	акцій,	затвердженого	рішенням	Національної	ко-
місії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	від	23.04.2013	
року	 №	 	 737,	 зареєстрованого	 в	 Міністерстві	 юстиції	
України	28.05.2013	року	за	№822/23354	(із	змінами),	та	
відповідно	 до	 документів,	 наданих	 ПрАТ «ВоТУм» 
(вул.		Шота	Руставелі,	18,	м.	Київ,	01023,	код	за	ЄДРПОУ:	
35482037)	 на	 зупинення	 обігу	 акцій	 ПрАТ	 «ВОТУМ»	 у	
зв’язку	 перетворенням	 акціонерного	 товариства,	 зупи-
нено	 обіг	 акцій	 ПрАТ	 «ВОТУМ»	 (код	 за	 ЄДРПОУ:	
35482037)	–	розпорядження №46-Кф-З від 02 лютого 
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:	«06»	лютого	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	 року	 
№	737,	 зареєстрованого	 в	Міністерстві	юстиції	 України	
28.05.2013	року	за	№822/23354	(із	змінами),	та	відповід-
но	до	документів,	наданих	ПрАТ «ВАДЕС КЕПІТАЛ мЕ-
НЕДЖмЕНТ»	 (вул.	 Артема,	 21,	 м.	 Київ,	 01042,	 код	 за	
ЄДРПОУ:	34531554)	на	зупинення	обігу	акцій	ПрАТ	«ВА-
ДЕС	КЕПІТАЛ	МЕНЕДЖМЕНТ»	у	зв’язку	перетворенням	
акціонерного	товариства,	зупинено	обіг	акцій	ПрАТ	«ВА-
ДЕС	 КЕПІТАЛ	 МЕНЕДЖМЕНТ»	 (код	 за	 ЄДРПОУ:	
34531554)	–	розпорядження №47-Кф-З від 02 лютого 
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:	«06»	лютого	2018	року.

*   *   *
Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Націо-

нальної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку,	
т.в.о.	директора	департаменту	корпоративного	управлін-
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ня	та	корпоративних	фінансів,	на	підставі	рішення	Комі-
сії	від	10.11.2015	№1843	(із	змінами)	та	на	підставі	п.	2	
розділу	 І	Порядку	скасування	реєстрації	випусків	акцій,	
затвердженого	 рішенням	 Національної	 комісії	 з	 цінних	
паперів	та	фондового	ринку	від	23.04.2013	року	№	737,	
зареєстрованого	 в	 Міністерстві	 юстиції	 України	
28.05.2013		року	за	№	822/23354	(із	змінами),	відповідно	
до	документів,	наданих	ПрАТ «Софос»	(01042,	м.	Київ,	
бульв.	Дружби	народів,	19,	код	за	ЄДРПОУ:	34576548)	на	
зупинення	обігу	акцій	у	зв’язку	з	перетворенням	акціонер-
ного	товариства,	зупинено	обіг	акцій	ПрАТ	«Софос»	(код	
за	 ЄДРПОУ:	 34576548)	 –	 розпорядження №48-Кф- З 
від 02 лютого 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:	«06»	лютого	2018	року.

*   *   *
Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Наці-

ональної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку,	
т.в.о.	 директора	 департаменту	 корпоративного	 управ-
ління	та	корпоративних	фінансів,	що	діє	на	підставі	рі-
шення	Комісії	від	10.11.2015	№1843,	із	змінами,	п.	2	роз-
ділу	 І	 Порядку	 скасування	 реєстрації	 випусків	 акцій,	
затвердженого	 рішенням	Національної	 комісії	 з	 цінних	
паперів	та	фондового	ринку	від	23.04.2013	року	№	737,	
зареєстрованого	 в	 Міністерстві	 юстиції	 України	
28.05.2013		року	за	№822/23354,	із	змінами	та	доповне-
ннями,	 відповідно	 до	 документів,	 наданих	ПрАТ «Ро-
люкс», код	 за	 ЄДРПОУ:	 33860328,	 76018,	 м.	 Івано-
Франківськ,	 вул.	 Ленкавського,	 22,	 на	 скасування	
реєстрації	випуску	акцій	у	зв`язку	з	перетворенням	акці-
онерного	товариства,	скасовано	реєстрацію	випуску	ак-
цій	ПрАТ	«Ролюкс».	Свідоцтво	про	реєстрацію	випуску	
акцій	ПрАТ	«Ролюкс»	від	05.08.2010	року	№25/09/1/10,	
видане	 Івано-Франківським	 територіальним	 управлін-

ням	 Державної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	
ринку,	анульовано	–	розпорядження №53-Кф-С-А від 
02 лютого 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	 року	
№737,	 зареєстрованого	 в	 Міністерстві	 юстиції	 України	
28.05.2013	року	за	№822/23354	(із	змінами),	відповідно	
до	 документів,	 наданих	 ПрАТ «фІРмА Э.Ю.м.»  
(вул.	 	 Свіштовська,	 3-А,	 м.	 Кременчук,	 Полтавська	 об-
ласть,	39610,	код	за	ЄДРПОУ:	24564960)	на	скасування	
реєстрації	випуску	акцій	у	зв’язку	з	перетворенням	акціо-
нерного	товариства,	скасовано	реєстрацію	випуску	акцій	
ПрАТ	«ФІРМА	Э.Ю.М.»	(код	за	ЄДРПОУ:	24564960).	Сві-
доцтво	 про	 реєстрацію	 випуску	 акцій	 ПрАТ	 «ФІРМА	
Э.Ю.М.»	 від	 24.04.1998	 року	 №39/16/1/98,	 видане	
21.05.2012	 Полтавським	 територіальним	 управлінням	
Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	рин-
ку,	анульовано	–	розпорядження 52-Кф-С-А від 01 лю-
того 2018 року. 

05.02.2018 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.

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую	ідентичність	та	достовірність	Інформації,	що	розкрита	від-
повідно	до	вимог	Положення	про	розкриття	інформації	емітентами	цінних	
паперів.

Директор ГЛАДКОВА	ТЕТЯНА	ВОЛОДИМИРIВНА
(посада) (підпис) (прізвище	та	ініціали	керівника)

М.П. 05.02.2018
(дата)

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

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «АЗIЯ 

ПЛЮС»
2.	Організаційно-правова	форма
Приватне	акціонерне	товариство
3.	Місцезнаходження
03191,	м.Київ,	ВУЛ.	АКАДЕМIКА	ВIЛЬЯМСА,будинок	19/14,	примiщ.	692
4.	Код	за	ЄДРПОУ
37813491
5.	Міжміський	код	та	телефон,	факс
0442060141	044	2060141
6.	Електронна	поштова	адреса
post@aziaplus.com.ua

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

1.	Повідомлення	розміщено	у	загальнодоступній	інформа-
ційній	базі	даних	Комісії 05.02.2018

(дата)
2.	Повідомлення	
опубліковано	у* 25	Вiдомостi	НКЦПФР 06.02.2018

(номер	та	найменування	офіційного	
друкованого	видання)

(дата)

3.	Повідомлення	
розміщено	на	сторінці

http://www.aziaplus.
com.ua/

в	мережі	
Інтернет 05.02.2018

(адреса	сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства
№ 
з/п

Дата 
вчинення 

дії

Повне найменування 
акціонерного товариства 

до зміни

Повне найменування 
акціонерного товариства 

після зміни
1 2 3 4
1 02.02.2018 ПУБЛIЧНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	

ТОВАРИСТВО	«ТОРГО-
ВИЙ	ДIМ	«АЗIЯ	ПЛЮС»

ПРИВАТНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	
ТОВАРИСТВО	"ТОРГО-
ВИЙ	ДIМ	"АЗIЯ	ПЛЮС"

Зміст інформації:
Прийняття	рiшення	одноосiбним	власником	про	змiну	типу	товариства	з	
публiчного	акцiонерного	тавариства	на	приватне	акцiонерне	товариство,	
оформлене	Рiшенням	№7	вiд	01.02.2018р.	одноосiбного	власника	iменних	
цiнних	паперiв

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТоРГоВИй ДIм «АЗIЯ ПЛЮС»

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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(далі – «Товариство»)
Україна,	Херсонська	область,	м.	Каховка,	вул.	Козацька	3,	

код	ЄДРПОУ	24106105
повідомляє

про	 скликання	 Загальних	 зборів	 акціонерів	 Товариства	 (далі	 –	 «Збо-
ри»),	які	відбудуться 12 березня 2018 року за	адресою:	Україна, Херсон-
ська область, м. Каховка, вул. Козацька, 3, другий поверх офісу.

Реєстрація	 акціонерів	 для	 участі	 у	 Зборах	 триватиме	 з	 11.30	 год.	 до	
11.55	год.	за	місцем	проведення	Зборів.

Початок Зборів – 12.00 год.
Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	Збо-

рах	–	03	березня	2018	року.
Проект порядку денного:

1)	Про	обрання	голови	та	членів	Лічильної	комісії	Зборів	Товариства.	
2)	Про	затвердження	Регламенту	Зборів	Товариства.	
3)	 Про	 прийняття	 рішення	 за	 наслідками	 розгляду	 звіту	 Наглядової	

ради	Товариства	про	діяльність	Товариства	у	2017	році.
4)	Про	прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	виконавчого	ор-

гану	Товариства	про	результати	фінансово-господарської	діяльності	Това-
риства	за	2017	рік.

5)	Про	прийняття	рішення	за	результатами	розгляду	звіту	Ревізора	То-
вариства	за	2017	рік.

6)	Про	затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2017	рік.
7)	Про	розподіл	прибутку	і	збитків	Товариства	за	2017	рік	з	урахуванням	

вимог,	передбачених	законом.
8)	Про	затвердження	основних	напрямів	діяльності	Товариства	на	2018	рік.
9)	Про	внесення	 змін	до	статуту	Товариства	у	 зв’язку	 з	приведенням	

його	 у	 відповідність	 з	 вимогами	 законодавства	України	 та	 затвердження	
статуту	Товариства	в	новій	редакції.

10)	Про	внесення	змін	до	Положення	про	Наглядову	раду	Товариства	та	
затвердження	Положення	про	Наглядову	раду	Товариства	в	новій	редакції.

11)	Про	припинення	повноважень	голови	та	членів	Наглядової	ради	То-
вариства.

12)	Про	обрання	членів	Наглядової	ради	Товариства.
13)	Про	обрання	голови	Наглядової	ради	Товариства.
14)	Про	затвердження	умов	цивільно-правових	договорів,	що	укладати-

муться	з	головою	та	членами	Наглядової	ради	Товариства,	встановлення	
розміру	їх	винагороди,	обрання	особи,	яка	уповноважується	на	підписання	
цивільно-правових	договорів	з	головою	та	членами	Наглядової	ради.

15)	Про	обрання	Ревізора	Товариства.
Пропозиції акціонерів
Кожний	акціонер	має	право	внести	пропозиції	щодо	питань,	включених	

до	проекту	порядку	денного	Зборів	Товариства,	а	також	щодо	нових	канди-
датів	до	складу	органів	Товариства,	кількість	яких	не	може	перевищувати	
кількісного	складу	кожного	з	органів.

Пропозиції	 акціонерів	 щодо	 проекту	 порядку	 денного	 Зборів	 можуть	
бути	надіслані	на	адресу	Товариства.	Пропозиції	приймаються	до	19	люто-
го	2018	року	включно,	а	щодо	кандидатів	до	складу	органів	Товариства	–	до	
04	березня	2018	року	включно.

Пропозиції	вносяться	не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	дати	проведення	Збо-
рів	Товариства,	а	щодо	кандидатів	до	складу	органів	Товариства	-	не	пізні-

ше	ніж	за	сім	днів	до	дати	проведення	Зборів.	Пропозиції	щодо	включення	
нових	питань	до	проекту	порядку	денного	повинні	містити	відповідні	про-
екти	рішень	з	цих	питань.	Пропозиції	щодо	кандидатів	у	члени	наглядової	
ради	Товариства	мають	містити	інформацію	про	те,	чи	є	запропонований	
кандидат	представником	акціонера	(акціонерів).

ознайомлення з документами
З	 документами,	що	 стосуються	 питань	 проекту	 порядку	 денного	 та	 є	

необхідними	для	прийняття	відповідних	рішень,	акціонери	можуть	ознайо-
митися	під	час	підготовки	до	проведення	Зборів	за	адресою:	Херсонська	
область,	місто	Каховка,	вул.	Козацька,3,	другий	поверх	офісу,	за	місцезна-
ходженням	Товариства,	звернувшись	до	Генерального	директора	Товари-
ства	Шевченка	Костянтина	Петровича	у	робочі	дні	з	10	до	16	години.	

Довідки	за	телефоном	(0552)	44-85-00
Інформація	 з	 проектом	рішень	щодо	 кожного	 з	 питань,	 включених	до	

проекту	 порядку	 денного	 Зборів,	 розміщена	 на	 сайті	 Товариства	 
www.chumak.com

Порядок реєстрації та участі у голосуванні
Для	 реєстрації	 та	 участі	 у	 голосуванні	 на	 Зборах,	 акціонери	 повинні	

мати	при	собі	документ,	що	посвідчує	їх	особу,	а	представники	–	документ,	
що	посвідчує	їх	особу	та	довіреність.

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

(тис.грн.)
Найменування	показника Період

звітний	
2017

попередній
2016

Усього	активів 792677 713702
Основні	засоби 150534 133548
Довгострокові	фінансові	інвестиції 15 15
Запаси 322993 291525
Сумарна	дебіторська	заборгованість 289257 235478
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 2012 2635
Нерозподілений	прибуток -1009602 -1039446
Власний	капітал -612095 -641939
Статутний	капітал 349093 349093
Довгострокові	зобов’язання 1033192 947029
Поточні	зобов’язання 365858 403168
Чистий	прибуток	(збиток) 29844 -167582
Середньорічна	кількість	акцій 34	909	256 34	909	256
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 666 666
Наглядова рада Товариства

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЧУмАК»

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 АКцIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «ЧЕРКАССТАЛЬ»
2.	Код	за	ЄДРПОУ:	14191067
3.	Місцезнаходження:	18000	місто	Черкаси	,	вулиця	Сурiкова,	будинок	

10/1
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(0472)386183,	641547
5.	Електронна	поштова	адреса:	14191067@afr.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	емі-

тентом	для	розкриття	інформації:	http://prat_cherkasstal.emitents.net.ua/ua/
7.	Вид	особливої	 інформації	або	інформації	про	іпотечні	цінні	папери,	

сертифікати	фонду	операцій	з	нерухомістю:	Відомості	про	зміну	власників	
акцій,	яким	належить	10	і	більше	відсотків	простих	акцій	акціонерного	това-
риства	(крім	публічного	акціонерного	товариства)

ІІ. Текст Повідомлення 
31	січня	2018	року	ПрАТ	«ЧЕРКАССТАЛЬ»	отримано	від	ПАТ	«НДУ»	

(код	за	ЄДРПОУ	30370711)	перелік	акціонерів,	яким	надсилається	письмо-
ве	повідомлення	про	проведення	загальних	зборів	акціонерного	товари-
ства	(Вх.	№	4	від	31.01.2018	року).	Згідно	даних	переліку	акціонерів	сфор-
мованого	станом	на	26.01.2018	року	вих.	№	148558зв	від	29.01.2018	року	
відбулася	зміна	власників	акцій,	яким	належить	10	і	більше	відсотків	про-

стих	акцій	акціонерного	товариства.	Розмір	пакету	акцій	«фізичної	особи»	
Шеремета	Василя	Дмитровича	 зменьшився	 з	 334	штук	 акцій	 до	 0	штук	
акцій.	Розмiр	частки	акцiонера	до	змiни	розмiру	пакета	акцiй	складав:	в	
загальній	кількісті	акцій	334	шт.,	16,700000	%	в	загальнiй	кiлькостi	акцiй	у	
вiдсотках	до	статутного	капiталу	та	16,700000	%	в	загальнiй	кiлькостi	голо-
суючих	акцiй.	Розмiр	частки	акцiонера	пiсля	 змiни	пакета	акцiй	 склав:	 в	
загальнiй	кiлькостi	акцій	0	шт.,	0,00	%	в	загальній	кількості	акцій	у	відсо-
тках	 до	 статутного	 капiталу	 та	 0,00	%	 в	 загальнiй	 кiлькостi	 голосуючих	
акцiй.

31	 січня	 2018	 року	ПрАТ	 «ЧЕРКАССТАЛЬ»	 отримано	 від	ПАТ	 «НДУ»	
(код	за	ЄДРПОУ	30370711)	перелік	акціонерів,	яким	надсилається	письмо-
ве	 повідомлення	 про	 проведення	 загальних	 зборів	 акціонерного	 товари-
ства	(Вх.	№	4	від	31.01.2018	року).	Згідно	даних	переліку	акціонерів	сфор-
мованого	станом	на	26.01.2018	року	вих.	№	148558зв	від	29.01.2018	року	
відбулася	зміна	власників	акцій,	яким	належить	10	і	більше	відсотків	про-
стих	акцій	акціонерного	товариства.	Відкрито	рахунок	«фізичній	особі»	Ше-
ремету	Даниїлу	Васильовичу.	За	даними	переліку	розмір	пакету	акцій	«фі-
зичної	особи»	становить:	в	загальній	кількості	акцій	334	шт.,	16,700000	%	в	
загальній	кількості	акцій	у	вiдсотках	до	статутного	капiтала	та	в	загальнiй	
кiлькостi	голосуючих	акцiй	334	шт.,	16,700000	%	в	загальнiй	кiлькостi	голо-
суючих	акцiй.

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

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

2. Директор ШАПоШНИК ВІТАЛІй ВАСИЛЬоВИЧ  01.02.2018



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №25, 6 лютого 2018 р. 
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КИЇВСТАР»
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:	 Приватне	 акціонерне	 товариство	
«Київстар»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	21673832
3.	Місцезнаходження:	03113,	м.	Київ,	вул.Дегтярівська,	буд.	53
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(044)	2090070;	(044)	2322184
5.	Електронна	поштова	адреса:	info@kyivstar.net
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	 для	 розкриття	 інформації:	 https://kyivstar.ua/ru/about/about/
partners/issuers

7.	Вид	особливої	інформації	відповідно	до	вимог	глави	1	розділу	III	або	
інформації	про	іпотечні	цінні	папери,	сертифікати	фонду	операцій	з	неру-
хомістю	відповідно	до	вимог	глави	2	розділу	III	Положення	про	розкриття	
інформації	 емітентами	 цінних	 паперів,	 затвердженого	 рішенням	 Націо-
нальної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку	 №	 2826	 від	
03.12.2013	р.:	прийняття	рішення	про	виплату	дивідендів.

ІІ. Текст повідомлення
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

N
з/п

Дата	
вчинення	

дії

Розмір	дивідендів,	
що	підлягають	
виплаті,	грн

Строк	виплати	
дивідендів

Спосіб	
виплати	
дивідендів

1 2 3 4 5
1. 31.01.2018 1232133201,58 почато	21.02.2018	–	

кінець	05.07.2018
безпосередньо	
акціонерам

Дата	прийняття	загальними	зборами	акціонерного	товариства	рішення	
про	виплату	дивідендів:	18.01.2018	року;

Дата	складення	переліку	осіб,	які	мають	право	на	отримання	дивіден-
дів:	19.02.2018	року;

Розмір	 дивідендів,	що	 підлягають	 виплаті	 відповідно	 до	 рішення	 за-
гальних	зборів	(грн):	Загальна	сума	дивідендів,	які	підлягають	виплаті	 із	
нерозподіленого	 прибутку	 ПрАТ	 «Київстар»	 за	 результатами	 2015	 року	
становить	1232133201,58	грн.	(один	мільярд	двісті	тридцять	два	мільйони	
сто	тридцять	три	тисячі	двісті	одна	гривня	58	копійок);

Строк	 виплати	 дивідендів:	 початок	 21.02.2018	 року	 -	 кінець	
05.07.2018	року;

Спосіб	виплати	дивідендів	(через	депозитарну	систему	та/або	безпо-
середньо	акціонерам):	безпосередньо	акціонерам;

Порядок	виплати	дивідендів	(виплата	всієї	суми	дивідендів	в	повному	
обсязі	або	кількома	частками	пропорційно	всім	особам,	що	мають	право	
на	отримання	дивідендів).	У	випадку	виплати	дивідендів	кількома	частка-
ми	пропорційно	всім	особам,	що	мають	право	на	отримання	дивідендів,	
зазначаються	дати	таких	виплат:	дивіденди	виплачуватимуться	кількома	
частками	пропорційно	всім	особам,	що	мають	право	на	отримання	диві-
дендів.	Дати	виплат	дивідендів	кількома	частками	пропорційно	всім	осо-
бам,	 що	 мають	 право	 на	 отримання	 дивідендів:	 21.02.2018	 року,	
26.02.2018	 року,	 13.03.2018	 року,	 04.04.2018	 року,	 11.05.2018	 року,	
06.06.2018	року,	05.07.2018	року.

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

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

2. Президент ________  П.А.Чернишов
Найменування		 (підпис)		 (ініціали	та	прізвище	керівника)
посади		 	 31	січня	2018	року
	 	 (дата)

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КИЇВСТАР»
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:	 Приватне	 акціонерне	 товариство	
«Київстар»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	21673832
3.	Місцезнаходження:	03113,	м.	Київ,	вул.Дегтярівська,	буд.	53
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(044)	2090070;	(044)	2322184
5.	Електронна	поштова	адреса:	info@kyivstar.net
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	 для	 розкриття	 інформації:	 https://kyivstar.ua/ru/about/about/
partners/issuers

7.	Вид	особливої	інформації	відповідно	до	вимог	глави	1	розділу	III	або	
інформації	про	іпотечні	цінні	папери,	сертифікати	фонду	операцій	з	неру-
хомістю	відповідно	до	вимог	глави	2	розділу	III	Положення	про	розкриття	
інформації	 емітентами	 цінних	 паперів,	 затвердженого	 рішенням	 Націо-
нальної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку	 №	 2826	 від	
03.12.2013	р.:	прийняття	рішення	про	виплату	дивідендів.

ІІ. Текст повідомлення
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

N
з/п

Дата	
вчинення	

дії

Розмір	дивідендів,	
що	підлягають	
виплаті,	грн

Строк	виплати	
дивідендів

Спосіб	
виплати	
дивідендів

1 2 3 4 5
1. 31.01.2018 711858442,32 початок	21.02.2018	–	

кінець	05.07.2018
безпосередньо	
акціонерам

Дата	прийняття	загальними	зборами	акціонерного	товариства	рішення	
про	виплату	дивідендів:	18.01.2018	року;

Дата	складення	переліку	осіб,	які	мають	право	на	отримання	дивіден-
дів:	19.02.2018	року;

Розмір	 дивідендів,	що	 підлягають	 виплаті	 відповідно	 до	 рішення	 за-
гальних	зборів	(грн):	Загальна	сума	дивідендів,	які	підлягають	виплаті	 із	
нерозподіленого	 прибутку	 ПрАТ	 «Київстар»	 за	 результатами	 2011	 року	
становить	 711858442,32	 грн.	 (сімсот	 одинадцять	 мільйонів	 вісімсот	
п’ятдесят	вісім	тисяч	чотириста	сорок	дві	гривні	32	копійки);

Строк	 виплати	 дивідендів:	 початок	 21.02.2018	 року	 -	 кінець	
05.07.2018	року;

Спосіб	виплати	дивідендів	(через	депозитарну	систему	та/або	безпо-
середньо	акціонерам):	безпосередньо	акціонерам;

Порядок	виплати	дивідендів	(виплата	всієї	суми	дивідендів	в	повному	
обсязі	або	кількома	частками	пропорційно	всім	особам,	що	мають	право	
на	отримання	дивідендів).	У	випадку	виплати	дивідендів	кількома	частка-
ми	пропорційно	всім	особам,	що	мають	право	на	отримання	дивідендів,	
зазначаються	дати	таких	виплат:	дивіденди	виплачуватимуться	кількома	
частками	пропорційно	всім	особам,	що	мають	право	на	отримання	диві-
дендів.	Дати	виплат	дивідендів	кількома	частками	пропорційно	всім	осо-
бам,	 що	 мають	 право	 на	 отримання	 дивідендів:	 21.02.2018	 року,	
26.02.2018	 року,	 13.03.2018	 року,	 04.04.2018	 року,	 11.05.2018	 року,	
06.06.2018	року,	05.07.2018	року.

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

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

2. Президент  ____________ П.А.Чернишов
Найменування		 (підпис)		 (ініціали	та	прізвище	керівника)
посади		 	 31	січня	2018	року
	 	 (дата)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Прикарпатські 
послуги»(код ЄДРПоУ 13642964) - правонаступник ПрАТ «Прикарпат-
ські послуги», що знаходиться за адресою:	76018,	вул.	Г.Хоткевича,	44	А,	
м.	Івано-Франківськ,	Івано-Франківська	обл.,	повідомляє,	що	10 березня 
2018 року о 10 год.00 хв. у приміщенні ТоВ «Прикарпатські послу-
ги»( кабінет директора)	відбудуться	загальні	збори	товариства.

Реєстрація	відбуватиметься	з	09	год.00	хв.	до	09.45	год.	у	день	та	за	
місцем	проведення	зборів.

Перелік	власників	іменних	цінних	паперів	ПрАТ	«Прикарпатські	послу-
ги»	буде	складено	станом	на	06.03.2018	р.

Порядок денний:
1.	Про	обрання	членів	лічильної	комісії,	голови	та	секретаря	зборів;
2.	 Про	 включення	 до	 складу	 учасників	 товариства	 акціонерів	

ПрАТ	«Прикарпатські	послуги»;
3.	 Про	 внесення	 та	 затвердження	 змін	 до	 передавального	 акта	

ПрАТ	«Прикарпатські	послуги»;
4.	Про	внесення	та	затвердження	змін	до	статуту	ТОВ	«Прикарпатські	

послуги»;
5.	Про	обрання	уповноваженої	особи	на	підписання	установчих	доку-

ментів	та	реєстрацію	змін	до	статуту	ТОВ	«Прикарпатські	послуги».
З	матеріалами,	що	стосуються	порядку	денного	загальних	зборів,	мож-

на	ознайомитися,	звернувшись	за	адресою:	76018,	вул.	Г.Хоткевича,	44	А,	
м.	 Івано-Франківськ,	 Івано-Франківська	 обл.,	 або	 за	 телефоном  
(0342)	53-65-28,	у	робочі	дні,	з	9.00	год.	по	18.00	год.	до	відповідальної	
особи	–	Пантус	Олександра	Васильовича.	А	також,	у	визначеному	зако-
нодавством	порядку	учасники(акціонери)	мають	право	подати	пропозиції	
до	порядку	денного.

Для	участі	у	зборах	при	собі	необхідно	мати	паспорт	;	для	представ-
ників	-	доручення,	оформлене	відповідно	до	вимог	законодавства.

Директор ТОВ «Прикарпатські послуги»  Пантус О.В

ТоВАРИСТВо З обмЕЖЕНоЮ ВІДПоВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРИКАРПАТСЬКІ ПоСЛУГИ»
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КИЇВСТАР»
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:	 Приватне	 акціонерне	 товариство	
«Київстар»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	21673832
3.	Місцезнаходження:	03113,	м.	Київ,	вул.Дегтярівська,	буд.	53
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(044)	2090070;	(044)	2322184
5.	Електронна	поштова	адреса:	info@kyivstar.net
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	 для	 розкриття	 інформації:	 https://kyivstar.ua/ru/about/about/
partners/issuers

7.	Вид	особливої	інформації	відповідно	до	вимог	глави	1	розділу	III	або	
інформації	про	іпотечні	цінні	папери,	сертифікати	фонду	операцій	з	неру-
хомістю	відповідно	до	вимог	глави	2	розділу	III	Положення	про	розкриття	
інформації	 емітентами	 цінних	 паперів,	 затвердженого	 рішенням	 Націо-
нальної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку	 №	 2826	 від	
03.12.2013	р.:	прийняття	рішення	про	виплату	дивідендів.

ІІ. Текст повідомлення
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

N
з/п

Дата	
вчинення	

дії

Розмір	дивіден-
дів,	що	підляга-
ють	виплаті,	грн

Строк	виплати	
дивідендів

Спосіб	
виплати	
дивідендів

1 2 3 4 5
1. 31.01.2018 267798107,90 початок	21.02.2018	–	 

кінець	05.07.2018
безпосередньо	
акціонерам

Дата	прийняття	загальними	зборами	акціонерного	товариства	рішення	
про	виплату	дивідендів:	18.01.2018	року;

Дата	складення	переліку	осіб,	які	мають	право	на	отримання	дивіден-
дів:	19.02.2018	року;

Розмір	 дивідендів,	що	 підлягають	 виплаті	 відповідно	 до	 рішення	 за-
гальних	зборів	(грн):	Загальна	сума	дивідендів,	які	підлягають	виплаті	 із	
нерозподіленого	 прибутку	 ПрАТ	 «Київстар»	 за	 результатами	 2016	 року	
становить	 267798107,90	 грн.	 (двісті	 шістдесят	 сім	 мільйонів	 сімсот	
дев’яносто	вісім	тисяч	сто	сім	гривень	90	копійок);

Строк	 виплати	 дивідендів:	 початок	 21.02.2018	 року	 -	 кінець	
05.07.2018	року;

Спосіб	виплати	дивідендів	(через	депозитарну	систему	та/або	безпо-
середньо	акціонерам):	безпосередньо	акціонерам;

Порядок	виплати	дивідендів	(виплата	всієї	суми	дивідендів	в	повному	
обсязі	або	кількома	частками	пропорційно	всім	особам,	що	мають	право	
на	отримання	дивідендів).	У	випадку	виплати	дивідендів	кількома	частка-
ми	пропорційно	всім	особам,	що	мають	право	на	отримання	дивідендів,	
зазначаються	дати	таких	виплат:	дивіденди	виплачуватимуться	кількома	
частками	пропорційно	всім	особам,	що	мають	право	на	отримання	диві-
дендів.	Дати	виплат	дивідендів	кількома	частками	пропорційно	всім	осо-
бам,	 що	 мають	 право	 на	 отримання	 дивідендів:	 21.02.2018	 року,	
26.02.2018	 року,	 13.03.2018	 року,	 04.04.2018	 року,	 11.05.2018	 року,	
06.06.2018	року,	05.07.2018	року.

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

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

2. Президент  _________ П.А.Чернишов
Найменування		 (підпис)	 	(ініціали	та	прізвище	керівника)
посади		 	 31	січня	2018	року
	 	 (дата)

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«бУДІВЕЛЬНо-ВИРобНИЧИй КомПЛЕКС «мАЯК».
(адреса	місцезнаходження:	04073,	м.	Київ,	вул.	Сирецька,	9,	ЄДРПОУ	

25385857)	
повідомляє	про	проведення	чергових	річних	загальних	зборів	акціоне-

рів	Товариства,	які	відбудуться	12 березня 2018 року о 10-00	за	адресою:	
04073, м. Київ, вул. Сирецька, 9, оф. 216.	Реєстрація	акціонерів	відбу-
деться	з	9.00	до	9.45	в	той	же	день	за	місцем	проведення	зборів.	Початок 
зборів о 10.00. Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	
участь	у	зборах:	05	березня	2018	року

Проект порядку денного (Перелік питань для голосування):
1.	Обрання	членів	лічильної	комісії	зборів.	
2.	Обрання	голови	та	секретаря	зборів,	затвердження	порядку	прове-

дення	загальних	зборів	(регламенту	зборів).
3.	Розгляд	звіту	Генерального	директора	про	результати	роботи	Това-

риства	за	2017	рік	та	затвердження	основних	напрямків	діяльності	і	планів	
Товариства	на	2018	рік.	Прийняття	рішення	за	наслідками	його	розгляду.

4.	Затвердження	річного	звіту,	результатів	діяльності	та	балансу	Това-
риства	за	2017	рік.

5.	Затвердження	порядку	розподілу	прибутку	за	2017	рік,	термінів	і	по-
рядку	виплати	прибутку	(дивідендів).

Для	 ознайомлення	 з	 матеріалами	 до	 загальних	 зборів	 та	 документами,	
необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного,	та	проектами	
рішень	з	питань,	що	виносяться	на	голосування,	а	також	внесення	пропозицій	
щодо	питань	порядку	денного	та	проектів	рішень	до	них,	звертатися	за	місцез-
находженням	товариства:	04073,	м.	Київ,	вул.	Сирецька,	9,	оф.	216	у	робочі	дні	
(з	понеділка	по	п’ятницю)	та	робочий	час	(з	10:00	до	14:00)	за	місцем	проведен-
ня	зборів	у	відповідальної	особи	–	Генерального	директора	Воробйова	І.В.	

Для	участі	у	зборах	акціонери	повинні	мати	документи,	що	підтверджу-
ють	 їх	 особу,	 представники	 акціонерів	 повинні	 мати	 також	 довіреність,	
оформлену	згідно	з	вимогами	чинного	законодавства,	на	право	представ-
ляти	інтереси	акціонера.

Довідки за тел. (044) 468-8502 ПрАТ «бВК «мАЯК» (Емітент), 
(044) 426-8633 ПАТ«ощадбанк» (Депозитарна установа). 
Адреса	власного	веб-сайту,	на	якому	розміщена	інформація	з	проек-

том	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	проекту	порядку	денно-
го:	http://bvk-mayak.at.ua
Основні	показники	фінансово-господарської	діяльності	підприємства	(тис.грн.).

Найменування	показника період
попередній звітний

Усього	активів 38910,3 39242.0
Основні	засоби 12921,7 22838.3
Довгострокові	фінансові	інвестиції 1162,5 1162.5
Запаси 72,2 78.6
Сумарна	дебіторська	заборгованість 13955,5 15022.1
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 82,4 138.9
Нерозподілений	прибуток 7296,8 9203.1
Власний	капітал 36192,2 38075.5
Статутний	капітал 30927,8 24927.8
Довгострокові	зобов’язання 0,00 0.00
Поточні	зобов’язання 1561,5 1166.5
Чистий	прибуток	(збиток) 7014,0 8824.3
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 30	927	774 30	927	774
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

6 000 000 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду	

6 000 000 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 16 16
Наглядова рада Товариства

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.	 Повне	 найменування	 емітента	 ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «ПоЛТАВСЬКИй КомбІКоРмоВИй 
ЗАВоД»

2.	Код	за	ЄДРПОУ	00952189;3.	Місцезнаходження	36007, Україна, Пол-
тавська область, м. Полтава, вул. маршала бiрюзова, 43А

4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	380 532 50 86 65
5.	Електронна	поштова	адреса	pkz-emitent@imcagro.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації	http://patpkz.com.ua
7.	Вид	особливої	інформації	відповідно	до	вимог	глави	1	розділу	III	або	

інформації	про	іпотечні	цінні	папери,	сертифікати	фонду	операцій	з	нерухо-
містю	відповідно	до	вимог	глави	2	розділу	III	цього	Положення:	Зміна скла-
ду посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

02.02.2018	 р.	 Директором	 ПРИВАТНОГО	 АКЦІОНЕРНОГО	 ТОВАРИ-
СТВА	«ПОЛТАВСЬКИЙ	КОМБІКОРМОВИЙ	ЗАВОД»	прийнято	рішення	про	
зміну	складу	посадових	осіб	емітента,	а	саме:

-	звільнено	Головного	бухгалтера	Старокожко	Наталію	Миколаївну	за	
рішенням	Директора	з	04.02.2018р.	(наказ	№1-К	від	02.02.2018р.).	Посадо-
ва	особа	згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	надавала.	Часткою	у	ста-
тутному	капіталі	емітента	не	володіє.	Обіймала	дану	посаду	з	10.05.2016р.;	
непогашених	судимостей	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.

-	призначено	на	посаду	Головного	бухгалтера	Кирилюк	Оксану	Васи-
лівну	за	рішенням	Директора	з	05.02.2018р.	(наказ	№2-К	від	02.02.2018р.).	
Посадова	особа	згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	надавала.	Част-
кою	у	статутному	капіталі	емітента	не	володіє.	Особу	призначено	безстро-
ково.	До	призначення	протягом	останніх	п’яти	років	обіймала	наступні	по-
сади:	заступник	головного	бухгалтера	ТОВ	«БУРАТ-АГРО»	з	22.11.2011р.;	
непогашених	судимостей	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.

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

титься	 у	 повідомленні,та	 визнає,	що	вона	несе	 відповідальність	 згідно	 з	
законодавством.	Директор бражник Світлана Василівна 02.02.2018	р.
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1.	 Повне	 найменування	 емітента	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК»

2.	Код	за	ЄДРПОУ	14361575
3.	Місцезнаходження	01004,	м.	Київ,	Пушкiнська,	42/4
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	(044)	392	70	14	
5.	Електронна	поштова	адреса	Yuliia.Fedorenko@credit-agricole.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	 для	 розкриття	 інформації	 http://credit-agricole.ua/ukr/about/
accounting/issuer-special-information/

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

II. Текст повідомлення
Спостережною	 радою	 ПУБЛIЧНОГО	 АКЦIОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	

«КРЕДI	АГРIКОЛЬ	БАНК»	(надалi	–	«Банк»)	31	сiчня	2018	року	було	прий-
нято	рiшення	 (протокол	№1)	припинити	повноваження	 (звiльнити)	Члена	
Правлiння	Банку	–	Обера	Патрiса,	Брюно	з	9	лютого	2018	року.	

Обер	Патрiс,	Брюно	перебував	на	посадi	Члена	Правлiння	Банку	протягом	
3-х	рокiв	та	6-ти	мiсяцiв	(призначений	на	посаду	рiшенням	Спостережної	ради	
вiд	01.07.2014	року	(протокол	№4)).	Часткою	в	статутному	капiталi	Банку	не	
володiє.	Непогашена	або	будь-яка	iнша	судимiсть,	в	тому	числi	за	корисливi	та	
посадовi	 злочини,	 вiдсутня.	На	посаду	 замiсть	пана	Обера	Патрiса,	Брюно	
Спостережною	Радою	Банку	нiкого	не	призначено	(не	обрано).

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

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

2.	Найменування	посади	Голова Правлiння Пьотровскi Жан-Поль
(підпис)	М.П.	(ініціали	та	прізвище	керівника)	01.01.2018(дата)

ПУбЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КРЕДI АГРIКоЛЬ бАНК»

АГРАРНЕ ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«УКРАЇНА»	повідомляє,	що	чергові	загальні	збори	акціонерів	відбудуться 
14 березня 2018 року	за	місцезнаходженням	Товариства:	Черкаська обл., 
Черкаський р-н, с. Геронимівка, вул. благовісна, 1, актова зала.

Реєстрація	акціонерів:	14	березня	2018	р.	з	13-00	год.	до	13-50	год.	
Початок зборів: 14 березня 2018 р. о 14-00 год.
Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	за-

гальних	зборах	–	06	березня	2018	р.
ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо:

1.	Обрання	членів	лічильної	 комісії.	2.	Обрання	 голови	та	секретаря	
зборів.	3.	Затвердження	регламенту	зборів.	4.	Затвердження	порядку	та	
способу	засвідчення	бюлетеню	для	голосування	на	загальних	зборах	То-
вариства.	5.	Звіт	директора	про	результати	фінансово-господарської	ді-
яльності	Товариства	за	2017	р.	та	визначення	основних	напрямків	діяль-
ності	Товариства	на	2018	рік	та	їх	затвердження.	6.	Звіт	наглядової	ради	
про	роботу	за	2017	р.	та	його	затвердження.	7.	Звіт	ревізійної	комісії.	За-
твердження	річного	звіту	та	балансу	Товариства	станом	на	31.12.2017	р.	
та	їх	затвердження.	8.	Порядок	розподілу	прибутку	(покриття	збитків)	Това-
риства	за	2017	р.	9.	Внесення	змін	до	Статуту	Товариства	шляхом	затвер-
дження	його	нової	редакції.	10.	Про	викуп	власних	акцій.	11.	Прийняття	
рішення	про	попереднє	схвалення	значних	правочинів.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Найменування	показника	(тис.	грн.) Період

Звітний Попередній
Усього	активів 5731 5697
Основні	засоби 1132 1184
Довгострокові	фінансові	інвестиції 0 0
Запаси 3207 4439
Сумарна	дебіторська	заборгованість 1385 70
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 7 4
Нерозподілений	прибуток 4040 3972
Власний	капітал 5560 5492
Статутний	капітал 1520 1520
Довгострокові	зобов’язання 0 4
Поточні	зобов’язання 171 201
Чистий	прибуток	(збиток) 68 293
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 6082412 6082412
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 4 4

Для	участі	в	загальних	зборах	акціонерам	необхідно	мати	паспорт,	для	
представника	акціонера	крім	паспорта	-	доручення	на	право	участі	в	за-
гальних	зборах,	оформлене	згідно	з	чинним	законодавством	України.

Адреса	власного	веб-сайту,	на	якому	розміщена	інформація	з	проек-
том	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включеного	до	проекту	порядку	денно-
го	–	em03793354.ab.ck.ua

Відповідно	 до	 Закону	 України	 «Про	 акціонерні	 товариства»	 до	 дня	
скликання	 загальних	 зборів	Ви	маєте	можливість	 ознайомитися	 з	 доку-
ментами	пов'язаними	з	порядком	денним	зборів,	за	адресою:	Черкаська	
обл.,	Черкаський	р-н,	с.	Геронимівка,	вул.	Благовісна,	1, офіс	2,	контора	
АПрАТ	«Україна»,	в	робочі	дні	з	8-00	до	14-00	години.	Відповідальна	осо-
ба	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документами	-	директор	Мель-
ник	Володимир	Миколайович.	Також	за	цією	адресою	акціонери	Товари-
ства	 можуть	 в	 письмовій	 формі	 внести	 свої	 пропозиції	 щодо	 порядку	
денного	зборів	не	пізніш	як	за	20	днів	до	зазначеної	вище	дати	скликання	
зборів.	

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЗАХIДНИй 
ТоРГоВо-ПРомИСЛоВИй ДIм»

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 «ЗАХIДНИЙ 
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИЙ ДIМ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ 32665494
3.	Місцезнаходження 35600,	Рiвненська	обл.,	мiсто	

Дубно,	ПРОВУЛОК	ЦЕНТРАЛЬ-
НИЙ,	будинок	1

4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс 3803656	33332	3803656	33332
5.	Електронна	поштова	адреса KochkalovA@ulf.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	емі-
тентом	для	розкриття	інформації

http://west-agro-tpd.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням	акцiонера	ПрАТ	«Захiдний	торгово-промисловий	дiм»	№25	

вiд	 01.02.2018	 р.	 припинено	 повноваження	 Директора	 ПрАТ	 «Захiдний	
торгово-промисловий	дiм»	Романовського	Юрiя	Миколайовича	 (паспорт	
серiї	СР	№	918174,	виданий	13.04.2002	Рiвненським	РВ	УМВС	України	в	
Рiвненськiй	областi)	за	угодою	двох	сторiн,	на	пiдставi	власної	заяви	Ро-
мановського	 Ю.М.	 Зазначена	 особа	 часткою	 в	 статутному	 капiталi	
емiтента	не	володiє,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	немає.	Посадова	особа	перебувала	на	посадi	з	23.01.2017	р.

Рiшенням	 єдиного	 акцiонера	 ПрАТ	 «Захiдний	 торгово-промисловий	
дiм»	№25	вiд	01.02.2018	р.	на	посаду	Директора	ПрАТ	«Захiдний	торгово-
промисловий	дiм»	з	02.02.2018	року	обрано	Латаша	Андрiя	Андрiйовича	
(паспорт	 серiї	МА	№249918,	 виданий	 28	 сiчня	 1997	 року	Сумським	РВ	
УМВС	України	в	Сумськiй	областi).	Посадову	особу	призначено	на	неви-
значений	строк.

Зазначена	особа	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	не	володiє,	
непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	

Iншi	посади,	якi	обiймала	ця	особа	протягом	останнiх	п’яти	рокiв:
Директор	Алтинiвської	фiлiї	ПАТ	«КОМПАНIЯ	«РАЙЗ»	 (Код	ЄДРПОУ	

13980201	Код	ЄДРПОУ	фiлiї:	39053107);
Директор	 Великодочiвської	 фiлiї	 ПАТ	 «КОМПАНIЯ	 «РАЙЗ»	 (Код	

ЄДРПОУ	13980201	Код	ЄДРПОУ	фiлiї:	38805628);
Заступник	директора	з	технологiчних	питань	ТОВ	АГРОФIРМА	«МАЯК»	

(Код	ЄДРПОУ	30885858);
Генеральний	директор	ТОВ	«Кролевецький	елеватор»	 (код	ЄДРПОУ	

36744485);
Директор	 ПРАТ	 «ЗАХIДНИЙ	 ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИЙ	 ДIМ»	 (код	

ЄДРПОУ	32665494).
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 РомАНоВСЬКИй ЮРIй 

мИКоЛАйоВИЧ
Директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 01.02.2018
(дата)
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ТоВАРИСТВА З обмЕЖЕНоЮ ВІДПоВІДАЛЬНІСТЮ
«КомПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАмИ  

«ВСЕСВІТ»
ЗАТВЕРДЖЕНо
Загальними	зборами	учасників
ТОВАРИСТВА	З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ	З	УПРАВЛІННЯ	АКТИВАМИ	«ВСЕСВІТ»

Протокол	№	91	від	30листопада	2017	року

Директор	ТОВ	«КУА	«ВСЕСВІТ»	
__________________________	Я.П.	Савченко

ЗмІНИ До ПРоСПЕКТУ ЕмІСІЇ ІНВЕСТИцІйНИХ СЕРТИфІКАТІВ
ВІДКРИТоГо ДИВЕРСИфІКоВАНоГо ПАйоВоГо

ІНВЕСТИцІйНоГо фоНДУ «ВСІ»
м. Київ,
2017 рік

Зміни	 до	Проспекту	 емісії	 інвестиційних	 сертифікатів	 Відкритого	 ди-
версифікованого	 пайового	 інвестиційного	 фонду	 «ВСІ»	 (надалі	 -	 Про-
спект).

1.	Пункт	1.5.	Проспекту	викласти	у	наступній	редакції:
«1.5. Відомості про посадових осіб:

Посада Прізвище, ім’я, по 
батькові

Пряме та/або 
опосередковане 

володіння часткою 
в статутному 

капіталі Компанії
(відсотки щодо 

кожного)
Директор Савченко	Ярослав	

Павлович
Не	володіє

Головний	бухгалтер Ульянова	Ольга	Олексіївна Не	володіє
Голова	ревізійної	
комісії

Прітскер	Анна Не	володіє

Член	ревізійної	
комісії

Мамчич	Ірина	Михайлівна Не	володіє

Член	ревізійної	
комісії

Попельух	Олена	
Анатоліївна

Не	володіє

Голова	Наглядової	
ради

Ульянов	Володимир	
Анатолійович

Не	володіє

Внутрішній	аудитор	 Ребіцька	Світлана	
Олександрівна

Не	володіє

Інші	посадові	особи	
не	обиралися

Директор
ТОВ	«КУА	«ВСЕСВІТ»		 Я.П.	Савченко
Головний бухгалтер
ТОВ	«КУА	«ВСЕСВІТ»		 О.О.	Ульянова
Зберігач
АТ	«ОЩАДБАНК»		 _____________

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«фIНАНСоВА КомПАНIЯ 

«АГРоХоЛДIНГ ПоЛIССЯ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

1.	Повне	найменування	емітента Приватне акцiонерне товари-
ство «Фiнансова компнiя 
«Агрохолдiнг Полiсся»

2.	Код	за	ЄДРПОУ 34882646
3.	Місцезнаходження 01032,	мiсто	Київ,	Жилянська,	

буд	114,	оф.	6
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс 0443328941	0443328941
5.	Електронна	поштова	адреса agro2@emitent.net.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

http://agroholdingpolissya.com.ua

7.	Вид	особливої	інформації Відомості	про	зміну	власників	
акцій,	яким	належить:	10	і	більше	
відсотків	простих	акцій	акціонер-
ного	товариства	(крім	публічного	
акціонерного	товариства);	
5	і	більше	відсотків	простих	акцій	
публічного	акціонерного	
товариства

II. Текст повідомлення
Повiдомляємо,	 що	 згiдно	 даних	 реєстру	 власникiв	 iменних	 цiнних	

паперiв	Емiтента,	станом	на	облiкову	дату	31.12.2017	року,	який	був	отри-
маний	31.01.2018	року,	вiдбулась	змiна	вiдомостей	про	власникiв	акцiй,	
яким	належить	10	%	i	бiльше	вiдсоткiв	голосуючих	акцiй	Емiтента.	Згiдно	
даних	реєстру	власникiв	 iменних	цiнних	паперiв,	пакет	власника	акцiй	 -	
ПУБЛIЧНОГО	 АКЦIОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	 «ЗАКРИТИЙ	
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ	 ВЕНЧУРНИЙ	 КОРПОРАТИВНИЙ	
IНВЕСТИЦIЙНИЙ	 ФОНД	 «СКЛО-	 IНВЕСТ»,	 iдентифiкацiйний	 код	 за	
ЄДРПОУ	 :33097992,	 мiсцезнаходження	 якого:	 01042,	 м.Київ,	 ВУЛИЦЯ	
ЧИГОРIНА,	будинок	82,	офiс	5	,	в	порiвняннi	з	даними	реєстру	станом	на	
облiкову	дату	30.06.2017	р.	зменшився	з	96	54	0000	штук	(47,092682	%)	до	
0	 штук	 (	 0%)	 голосуючих	 акцiй	 Товариства.	 Загальна	 кiлькiсть	 акцiй	
вiдповiдає	 кiлькостi	 голосуючих	 акцiй.Станом	 на	 31.12.2017	 р.	 вiдсутнi	
власники	пакета	акцiй	в	10	%	та	бiльше.

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 бойко Роман миколайович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 02.02.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«УКРАЇНСЬКИй СТРАХоВИй КАПIТАЛ»

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 

«Український страховий капiтал»
2.	Код	за	ЄДРПОУ 23707357
3.	Місцезнаходження 03062,	мiсто	Київ,	проспект	Перемоги,	67
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (044)	371-17-17	(044)	371-17-17
5.	Електронна	поштова	адреса usk@уck.net.ua
6.	Адреса	сторінки	вмережі	
Інтернет,	яка	додатково	
використовується	емітентом	для	
розкриття	інформації

http://www.yck.com.ua/pages/view/
informatciya_ob_emitente

7.	Вид	особливої	інформації Відомості	 про	 зміну	 власників	 акцій,	
яким	належить	10	і	більше	відсотків	про-
стих	акцій	акціонерного	товариства	(крім	
публічного	акціонерного	товариства)

II. Текст повідомлення
За	 даними	 «Реєстру	 власникiв	 iменних	 цiнних	 паперiв»	 станом	 на	

29.01.2018	 р.,	 отриманого	 вiд	 Публiчного	 акцiонерного	 товариства	

«Нацiональний	 депозитарiй	 України»	 01.02.2018	 р.,	 вiдбулася	 змiна	 розмiру	
пакета	 акцiй	 юридичної	 особи	 ТОВАРИСТВО	 З	 ОБМЕЖЕНОЮ	
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ	«ЮВIД-2009»	(код	ЄДРПОУ:	36374287,	мiсцезнаходження:	
61022,	Харкiвська	область,	м.	Харкiв,	вул.	Iванiвська,	буд.	1),	а	саме:

розмiр	частки	акцiонера	в	загальнiй	кiлькостi	акцiй	до	змiни	розмiру	па-
кета	акцiй	-55,752175	%

розмiр	частки	акцiонера	в	загальнiй	кiлькостi	акцiй	пiсля	змiни	розмiру	
пакета	акцiй	-47,209283%

За	 даними	 «Реєстру	 власникiв	 iменних	 цiнних	 паперiв»	 станом	 на	
29.01.2018	 р.,	 отриманого	 вiд	 Публiчного	 акцiонерного	 товариства	
«Нацiональний	депозитарiй	України»	01.02.2018	р.,	вiдбулася	змiна	розмiру	
пакета	 акцiй	 юридичної	 особи	 ТОВАРИСТВО	 З	 ОБМЕЖЕНОЮ	
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ	 «КОНСТАНТА-ІСТЕЙТ»	 (код	 ЄДРПОУ:	 39379508,	
мiсцезнаходження:	61080,	Харкiвська	область,	м.	Харкiв,	просп.	Гагаріна,	
буд.	201,	оф.	207),	а	саме:

розмiр	частки	акцiонера	в	загальнiй	кiлькостi	акцiй	до	змiни	розмiру	па-
кета	акцiй	-8,026878	%

розмiр	частки	акцiонера	в	загальнiй	кiлькостi	акцiй	пiсля	змiни	розмiру	
пакета	акцiй	-14,907060	%

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

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

2.	Виконуюча	обов’язки	
Голови Правлiння  Носова Юлiя Вячеславiвна

02.02.2018
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Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента Публiчне акцiонерне товариство 

«Унiверсал Банк»
2.	Код	за	ЄДРПОУ 21133352
3.	Місцезнаходження 04114,	Київ,	Автозаводська,	54/19
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (+38	044)	391-57-96

(+38	044)	390-54-19
5.	Електронна	поштова	адреса office@universalbank.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

www.universalbank.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Правлiння	ПАТ	«УНIВЕРСАЛ	БАНК»	(надалi	–	«Банк»)	повiдомляє,	що	

на	засiданнi	Спостережної	Ради	Банку,	яке	вiдбулося	31.01.2018	року	(про-
токол	№04/18	 вiд	 31.01.2018)	 було	 прийняте	 рiшення	 про	 продовження	
строку	дiї	укладених	трудових	договорiв	(контрактiв)	з	наступними	членами	
Правлiння.	

1.	Прийнято	рiшення	продовжити	на	один	рiк,	тобто	по	30.01.2019	року,	
строк	дiї	трудового	договору	(контракту),	укладеного	з	Головою	Правлiння	
Банку	Старомiнською	 IриноюОлександрiвною	 (особа	не	надала	 згоду	на	
розкриття	своїх	паспортних	даних)	на	пiдставi	Рiшення	Спостережної	Ради	
№04/18	вiд	31.01.2018р.

Упродовж	своєї	трудової	дiяльностi	Старомiнська	I.О.	обiймала	наступнi	
посади:	Першого	Заступника	Голови	Правлiння;	виконуючого	обов’язки	Го-
лови	 Правлiння	 Банку;	 Голови	 ПравлiнняБанку;	 Заступника	 Голови	
Правлiння	Банку	АТ	«ТАСКОМБАНК»,	члена	Правлiння	ПАТ	«УНIВЕРСАЛ	
БАНК».

Старомiнська	 Iрина	Олександрiвна,	 не	 володiє	 часткою	 в	 статутному	
капiталi	товариства,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	не	має.

2.Прийнято	рiшення	продовжити	на	один	рiк,	тобто	по	30.01.2019	року,	
строк	дiї	трудового	договору	(контракту),	укладеного	з	Першим	заступни-
ком	Голови	Правлiння	Банку	Остапцем	Олегом	Володимировичем	(особа	
не	надала	згоду	на	розкриття	своїх	паспортних	даних)	на	пiдставi	Рiшення	
Спостережної	Ради	№04/18	вiд	31.01.2018р.

Упродовж	своєї	трудової	дiяльностi	Остапець	О.В.	обiймав	наступнi	по-
сади:	начальника	управлiння	клiєнтських	продаж	Банку;	Заступника	Голо-
ви	 Правлiння	 Банку;	 директора	 Департаменту	 iнвестицiйного	 АТ	 «ТАС-
КОМБАНК»,	члена	Правлiння	ПАТ	«УНIВЕРСАЛ	БАНК».

Остапець	 Олег	 Володимирович,	 не	 володiє	 часткою	 в	 статутному	
капiталi	товариства,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	не	має.

3.Прийнято	рiшення	продовжити	на	один	рiк,	тобто	по	30.01.2019	року,	
строк	дiї	трудового	договору	(контракту),	укладеного	з	Заступником	Голови	
Правлiння	Банку	Луговою	Ольгою	Володимирiвною	(особа	не	надала	згоду	
на	розкриття	своїх	паспортних	даних)	на	пiдставi	Рiшення	Спостережної	
Ради	№04/18	вiд	31.01.2018р.

Упродовж	своєї	трудової	дiяльностi	Лугова	О.В.	обiймала	наступнi	по-
сади:	 заступника	 директора	 департаменту	 по	 управлiнню	 дебiторською	
заборгованiстю	 Банку;	 директора	 департаменту	 по	 управлiнню	
дебiторською	заборгованiстю	Банку.	

Лугова	Ольга	Володимирiвна,	не	володiє	часткою	в	статутному	капiталi	
товариства,	 непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 не	
має.

4.Прийнято	рiшення	продовжити	на	один	рiк,	тобто	по	30.01.2019	року,	
строк	дiї	трудового	договору	(контракту),	укладеного	з	Директором	Депар-
таменту	продуктiв	роздрiбного	бiзнесу	та	транзакцiйного	банкiнгу	–	членом	
Правлiння	Банку	Звiзло	Андрiєм	Ярославовичем	(особа	не	надала	згоду	на	
розкриття	своїх	паспортних	даних)	на	пiдставi	Рiшення	Спостережної	Ради	
№04/18	вiд	31.01.2018р.

Упродовж	своєї	трудової	дiяльностi	Звiзло	А.Я.	обiймав	наступнi	поса-
ди:	 начальника	 вiддiлу	 з	 продажу	 депозитних	 продуктiв	 департаменту	
депозитiв	 Банку;	 заступника	 директора	 департаменту	 депозитiв	 Банку;	
в.	 о.	директора	депозитiв;	директора	департаменту	депозитiв	Банку;	ди-
ректора	 Департаменту	 продуктiв	 роздрiбного	 бiзнесу	 та	 транзакцiйного	
банкiнгу	Банку.

Звiзло	Андрiй	Ярославович,	не	володiє	часткою	в	статутному	капiталi	то-
вариства,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.

5.Прийнято	рiшення	продовжити	на	один	рiк,	тобто	по	30.01.2019	року,	
строк	дiї	трудового	договору	(контракту),	укладеного	з	Директором	депар-
таменту	 комплаєнс	 -	 членом	 Правлiння	 Банку	 Алєксєєвою	 Ольгою	
Вiкторiвною	(особа	не	надала	згоду	на	розкриття	своїх	паспортних	даних)
на	пiдставi	Рiшення	Спостережної	Ради	№04/18	вiд	31.01.2018р.

Упродовж	своєї	трудової	дiяльностi	Алєксєєва	О.В.	обiймала	наступнi	
посади:	начальника	управлiння	фiнансового	монiторингу	Банку;	Директора	
Департаменту	з	контролю	за	дотриманням	регуляторних	вимог	Банку;	Ди-
ректора	Департаменту	комплаєнс	Банку,	Директора	Департаменту	компла-
єнс	–	члена	Правлiння	Банку.

Алєксєєва	Ольга	Вiкторiвна,	не	володiє	часткою	в	статутному	капiталi	
товариства,	 непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 не	
має.

6/Прийнято	рiшення	продовжити	на	один	рiк,	тобто	по	30.01.2019	року,	
строк	дiї	трудового	договору	(контракту),	укладеного	з	Заступником	Голови	
Правлiння	Банку	Семеновою	IроюДжемалiвною	(особа	не	надала	згоду	на	
розкриття	своїх	паспортних	даних)на	пiдставi	Рiшення	Спостережної	Ради	
№04/18	вiд	31.01.2018р.

Упродовж	своєї	трудової	дiяльностi	Семенова	I.В.	обiймала	наступнi	по-
сади:	 начальника	 вiддiлу	 кредитування	 малого	 та	 середнього	 бiзнесу	
вiддiлення	 Банку;	 директора	 вiддiлення	 Банку;	 керiвника	 проекту	 Блоку	
«Роздрiбного	бiзнесу»	Банку;	керiвника	проекту	вiддiлу	пiдтримки	продажiв	
управлiння	масового	бiзнесу	Банку;	керiвника	проекту	методологiї	та	роз-
витку	 процесiвуправлiння	 масового	 бiзнесу	 Банку;	 керiвника	 проектiв	
вiддiлу	розвитку	бiзнесу	управлiння	масового	бiзнесу	Банку;	директора	де-
партаменту	 продажiв	 продуктiв	 малого	 та	 середнього	 бiзнесуБанку;	 на-
чальника	 управлiння	 продажiв	 продуктiв	 малого	 та	 середнього	 бiзнесу	
Банку;	Заступника	Голови	Правлiння	Банку.

Семенова	Iра	Джемалiвна,	не	володiє	часткою	в	статутному	капiталi	то-
вариства,	 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 Старомiнська Iрина олександрiвна
Голова Правлiння (під-

пис)
(ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 01.02.2018
(дата)

ПУбЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УНIВЕРСАЛ бАНК»

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 "АЗоТ"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 00203826
3.	Місцезнаходження 18014	м.	Черкаси	вул.	Першотравнева	

(Героїв	Холодного	Яру),	72
4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

(0472)	39-61-55	(0472)	54-01-46

5.	Електронна	поштова	адреса corpsekretar@azot.ck.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	
використовується	емітентом	
для	розкриття	інформації

http://azot.ck.ua/content/news7/inform/
information.php

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

II. Текст повідомлення
Згiдно	рiшення	Наглядової	ради	ПАТ	«АЗОТ»	вiд	02	лютого	2018	року	(Про-

токол	№	02/02/18	вiд	02	лютого	2018	року)	обрано	(переобрано)	заступником	
Голови	 Правлiння	 ПАТ	 «АЗОТ»	 Перехреста	 Андрiя	 Леонiдовича	 з	 
06	лютого	2018	року.	Часткою	у	статутному	капiталi	ПАТ	«АЗОТ»	не	володiє.	
Згода	 на	 публiкацiю	 паспортних	 даних	 не	 отримана.	 Пiдстава:	 закiнчення	
строку	повноважень	05	лютого	2018	року.	Обраний	(переобраний)	строком	на	
1	 (один)	 рiк.	 Посади,	 якi	 обiймав	 протягом	 останнiх	 п'яти	 рокiв:	 заступник	
Технiчного	директора	з	виробництва,	заступник	Голови	Правлiння.	Посадова	
особа	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 Скляров Вiталiй Леонiдович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 2018.02.02
(дата)
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 Додаток	21	до	Положення	про	порядок	здійснення	емісії	облігацій	
підприємств,	облігацій	міжнародних	фінансових	організацій	та	їх	обігу	

(підпункт	2	пункту	1	глави	6	розділу	III)

ЗВІТ 
про результати розміщення облігацій

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ПоЗНЯКИ-ЖИЛ-бУД», 

код за ЄДРПоУ 24089818 
(найменування	емітента,	код	за	ЄДРПОУ*)

Реєстраційний	номер	98/2/2017-Т
Дата	реєстрації	«	30	»	листопада	2017	року.

1.	Дата	початку	укладення	договорів	з	першими	власниками	у	процесі	
розміщення	випуску	(серії)	облігацій	згідно	з	проспектом	емісії	облігацій:	
15.12.2017
2.	Дата	закінчення	укладення	договорів	з	першими	власниками	у	
процесі	розміщення	випуску	(серії)	облігацій:
запланована	(згідно	з	проспектом	емісії	облігацій) 14.12.2018
фактична 17.01.2018
3.	Кількість	облігацій	у	випуску	(серії):
які	пропонувалися	для	розміщення	(згідно	з	
проспектом	емісії	облігацій)

167	583

фактично	розміщених 167	583
4.	Загальна	номінальна	вартість	випуску	(серії)	облігацій:
які	пропонувалися	для	розміщення	(згідно	з	
тимчасовим	свідоцтвом	про	реєстрацію	випуску	
облігацій),	грн.

52	788	645,00

фактично	розміщених,	грн. 52	788	645,00
5.	Загальна	сума	залучених	коштів	від	розміщення	
випуску	(серії)	облігацій,	грн.

52	788	645,00

Облігації,	придбані	членами	наглядової	
(спостережної)	ради**

Кількість	(шт.):	0
Сума,	сплачена	за	
облігації	(грн):	0,00

Облігації,	придбані	членами	виконавчого	
органу**

Кількість	(шт.):	0
Сума,	сплачена	за	
облігації	(грн):	0,00

Облігації,	придбані	працівниками	емітента** Кількість	(шт.):	
Сума,	сплачена	за	
облігації	(грн):	0,00

6.	Кількість	облігацій,	що	обліковуються	на	рахунку	в	
цінних	паперах	емітента	за	результатами	повернен-
ня	внесків,	унесених	в	оплату	за	облігації,	усім	
особам,	які	зробили	ці	внески***

0

7.	Загальна	сума	повернутих	внесків,	унесених	в	
оплату	за	облігації,	усім	особам,	які	зробили	ці	
внески,	грн***

0,00

Затверджено:
	Голова	правління	.
(посада)

___________ 
(підпис)

_____	А.Р.	Каграманян	_______	
(прізвище,	ім’я,	по	батькові)

Від	емітента*:
	Голова	правління	.
(посада)

___________ 
(підпис)

_____	А.Р.	Каграманян	_______	
(прізвище,	ім’я,	по	батькові)

М.П.

Від	андеррайтера*:
______________ 
(посада)

___________ 
(підпис)

	Емітент	не	користується	
послугами	андерайтера	

(прізвище,	ім’я,	по	батькові)
М.П.

Від	Центрального	депозитарію	
цінних	паперів:

______________ 
(посада)

___________ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище,	ім’я,	по	батькові)

М.П.

__________ 
* Для емітентів облігацій підприємств. 
** Заповнюється акціонерними товариствами. 
*** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про 

результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску об-
лігацій.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014; в редакції 
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 
від 10.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

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 

ТоВАРИСТВо  
«ДТЕК ДНIПРоЕНЕРГо»

2.	Код	за	ЄДРПОУ 00130872
3.	Місцезнаходження 69006,	м.	Запорiжжя,	Запорiзька	

область,	пр.	Добролюбова	20
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс +38	062	389	40	76	+38	062	389	40	56
5.	Електронна	поштова	адреса FlerikTV@dtek.com
6.	 Адреса	 сторінки	 в	 мережі	 Інтер-
нет,	яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

http://dniproenergo.ua

7.	Вид	особливої	інформації Відомості	про	рішення	емітента	про	
утворення,	припинення	його	філій,	
представництв

II. Текст повідомлення
01	лютого	2018	року	Наглядовою	радою	ПАТ	«ДТЕК	ДНIПРОЕНЕРГО»	

(далi	-	Товариство),	з	метою	оптимiзацiї	органiзацiйної	структури	Товариства,	
прийнято	рiшення	про	припинення	(закриття)	вiдокремленого	пiдроздiлу	
Товариства,	а	саме:	ВIДОКРЕМЛЕНОГО	ПIДРОЗДIЛУ	«ДНIПРО	ЕНЕРГО-
СЕРВIС»	ПУБЛIЧНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«ДТЕК	ДНIПРО-
ЕНЕРГО»	(код	ЄДР	-	38024625),	мiсцезнаходження:	69089,	Запорiзька	обл.,	
мiсто	Запорiжжя,	Днiпровський	район,	вулиця	Зачиняєва,	будинок	156.	

Вiдокремлений	пiдроздiл	здiйснював	дiяльнiсть	з	виробництва	парових	
котлiв,	ремонту	та	технiчному	обслуговуванню	промислового	та	електрич-
ного	устаткування	Товариства.

III. Підпис
1.	Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	інформації,	що	міс-
титься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	із	
законодавством.
2.	Найменування	посади Венцель	Iгор	Едвардович
Генеральний	директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 02.02.2018
(дата)

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

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

1.	Повне	найменування	емітента ПУбЛIЧНЕ АКоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо “Iм. ЩоРСА”

2.	Код	за	ЄДРПОУ 03779610
3.	Місцезнаходження 42065,	Сумська	обл.,	Роменський	

район,	село	Бiловод,	БУЛЬВАР	МИРУ,	
будинок	2

4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс 380544898343	380544898338
5.	Електронна	поштова	адреса KochkalovA@ulf.com.ua
6.	 Адреса	 сторінки	 в	мережі	 Інтер-
нет,	яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

http://agro-shchorsa.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням	Наглядової	ради	ПАТ	«IМ.	ЩОРСА»	вiд	26.02.2016р.	(Про-

токол	№11),	у	зв'язку	iз	закiнченням	термiну	дiї	повноважень	директора	
товариства,	прийнято	рiшення	подовжити	строк	повноважень	директора	
ПАТ	«IМ.	ЩОРСА»	IВАЩЕНКО	ОЛЕКСАНДРА	ВАСИЛЬОВИЧА	(паспорт	
серiї	МА	306663,	виданий	Роменським	МРВ	УМВС	України	в	Сумськiй	обл.	
23.07.1997	р.)	на	строк	до	переобрання	керiвника	товариства.	У	посадової	
особи	немає	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини,	
часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	не	володiє.	Iншi	посади,	якi	обiймала	
особа	протягом	останнiх	5	рокiв:	Директор	Роменської	фiлiї	ПрАТ	«Райз-
Максимко»,	Директор	ПАТ	«Iм.	Тельмана»,	Директор	ФГ	«Конвалiя».	

Посадова	 особа	 обiймає	 посади	 на	 iнших	 пiдприємствах:	 директор	
ПАТ	«IМ.	ТЕЛЬМАНА»	(03779685),	директор	ПП	«ВIДРОДЖЕННЯ-2017»	
(41103999).	На	посадi	директора	ПАТ	«IМ.	ЩОРСА»	перебуває	з	25.05.2015	р.

III. Підпис
1.	Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	інформації,	що	міс-
титься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	із	
законодавством.
2.	Найменування	посади IВАЩЕНКО	ОЛЕКСАНДР	ВАСИЛЬОВИЧ
Директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 05.02.2018
(дата)
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ПУбЛІЧНА бЕЗВІДКЛИЧНА ВИмоГА
про придбання акцій в усіх власників акцій (далі – «Вимога»)

ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «ТЕХНоЛоГ», код за 
ЄДРПоУ – 14181442, місцезнаходження: 20300, Черкаська обл., місто 
Умань, вулиця Стара Прорізна, будинок 8 (далі – «ПрАТ «Технолог»)

м.Київ  24 січня 2018 року
1. Відомості про заявника Вимоги – уповноважену особу осіб, що 

діють спільно (далі – «Уповноважена особа») 
1) Реквізити договору, на підставі 

якого Уповноважена особа і тре-
ті особи узгоджують свої дії щодо 
набуття домінуючого контроль-
ного пакета акцій ПрАТ «Техно-
лог» (щодо спільних дій) та ви-
значається сторона договору, 
уповноважена його сторонами на 
вчинення правочинів щодо набут-
тя акцій товариства в інтересах 
групи осіб, що діють спільно

Договір	про	узгодження	дій	щодо	
викупу	 акцій	 в	 ПрАТ	 «Технолог»	
від	23	листопада	2017р.

2) Повне найменування юридичної 
особи відповідно до установчих 
документів, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВА-
РИСТВо «ЛЕКХІм»
Код	за	ЄДРПОУ	–	20029017
Місцезнаходження:	01033,	м.	Київ,	
вулиця	Шота	Руставелі,	будинок	23

3) Кількість акцій ПрАТ «Технолог», 
що належать (прямо та опосе-
редковано) особі після набуття 
домінуючого контрольного паке-
та акцій товариства, та розмір 
її частки в статутному капіталі 
ПрАТ «Технолог»

Пряме	володіння	–189	435872	шт.	
(80,014367%	у	статутному	капіта-
лі*)
*надалі	 в	 тексті	 Вимоги	щодо	 ін-
ших	 акціонерів	 ПрАТ	
«Технолог»відсоток	 у	 статутному	
капіталі	зазначається	без	слів	«у	
статутному	капіталі»

4) Інформація про депозитарну 
установу, в якій відкрито рахунок 
в цінних паперах, та реквізити 
рахунку у цінних паперах цієї осо-
би (повне найменування, місцез-
находження, код за ЄДРПОУ, рек-
візити рахунку у цінних паперах) 

Публічне	 акціонерне	 товариство	
«Державний	експортно-імпортний	
банк	України»,	(код	за	ЄДРПОУ	–	
00032112),	 місцезнаходження:	
вул.	Антоновича,	буд.	127,	м.	Київ,	
03150,	депозитарний	код	рахунку	
у	 цінних	 паперах	 300178-
UA40003533

5) Контактні дані Особа,	 яка	 супроводжує	 персо-
нальну	розсилку	публічної	безвід-
кличної	 вимоги:	 Мазурик	 Вален-
тина	Степанівна,	член	правління,	
тел.:	+38	(044)	2466309,	електро-
нна	 пошта:	 mazurik@lekhim.ua,	
адреса	для	листування:	вул.	Шота	
Руставелі,	23,	м.	Київ,	01033

6) Дата подання повідомлення про 
намір скористатися правами, пе-
редбаченими статтею 652 Зако-
ну України «Про акціонерні това-
риства»

04грудня	2017	р.

2. Відомості про кожну з осіб, які діють спільно та станом на 04 
червня 2017 року прямо або опосередковано з урахуванням 
кількості акцій, що належать їм або їх афілійованим особам, вже 
є власниками домінуючого контрольного пакета акцій ПрАТ 
«Технолог» та реалізують права, передбачені статтею 652 Зако-
ну України «Про акціонерні товариства»

2.1. Прізвище, ім’я та по батькові згід-
но з паспортом; населений пункт 
місця проживання; реєстраційний 
номер облікової картки платника 
податків або серія (за наявності) 
та номер паспорта

РАДЬКІНА ЛЕСЯ ГРИГоРІВНА
Населений	пункт	місця	проживан-
ня:	місто	Київ
Реєстраційний	 номер	 облікової	
картки	 платника	 податків:	
1946308348

Кількість акцій ПрАТ «Технолог», 
що належать (прямо та опосе-
редковано) особі після набуття 
домінуючого контрольного паке-
та акцій ПрАТ «Технолог», та 
розмір її частки в статутному 
капіталі ПрАТ «Технолог»

Пряме	 володіння	 –	 689815	 шт.	
(0,291365%)

Інформація про депозитарну 
установу, в якій відкрито рахунок 
у цінних паперах, та реквізити 
рахунку у цінних паперах (повне 
найменування, місцезнаходжен-
ня, код за ЄДРПОУ, реквізити ра-
хунку у цінних паперах)

Публічне	 акціонерне	 товариство	
«Державний	 експортно-імпортний	
банк	 України»,	 (код	 за	 ЄДРПОУ	 –	
00032112),	 місцезнаходження:	 вул.	
Антоновича,	буд.	127,	м.	Київ,	03150,	
депозитарний	код	рахунку	у	цінних	
паперах	300178-UA10005061

2.2. Прізвище, ім’я та по батькові 
згідно з паспортом; населений 
пункт місця проживання; реє-
страційний номер облікової карт-
ки платника податків або серія 
(за наявності) та номер паспор-
та

мАЗУРИК ВАЛЕНТИНА СТЕПА-
НІВНА
Населений	пункт	місця	проживан-
ня:	місто	Київ
Реєстраційний	 номер	 облікової	
картки	 платника	 податків:	
2011807345

Кількість акцій ПрАТ «Технолог», 
що належать (прямо та опосе-
редковано) особі після набуття 
домінуючого контрольного паке-
та акцій ПрАТ «Технолог», та 
розмір її частки в статутному 
капіталі ПрАТ «Технолог»

Пряме	 володіння	 –	 689815	 шт.	
(0,291365%)

Інформація про депозитарну 
установу, в якій відкрито рахунок 
у цінних паперах, та реквізити 
рахунку у цінних паперах (повне 
найменування, місцезнаходжен-
ня, код за ЄДРПОУ, реквізити ра-
хунку у цінних паперах)

Публічне	 акціонерне	 товариство	
«Державний	експортно-імпортний	
банк	України»,	(код	за	ЄДРПОУ	–	
00032112),	 місцезнаходження:	
вул.	Антоновича,	буд.	127,	м.	Київ,	
03150	,	депозитарний	код	рахунку	
у	 цінних	 паперах	 300178-
UA10005062

2.3. Прізвище, ім’я та по батькові 
згідно з паспортом; населений 
пункт місця проживання; реє-
страційний номер облікової карт-
ки платника податків або серія 
(за наявності) та номер паспор-
та

ПЕЧАЄВА ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА
Населений	пункт	місця	проживан-
ня:	місто	Київ
Реєстраційний	 номер	 облікової	
картки	 платника	 податків:	
2714310684

Кількість акцій ПрАТ «Технолог», 
що належать (прямо та опосе-
редковано) особі після набуття 
домінуючого контрольного паке-
та акцій ПрАТ «Технолог», та 
розмір її частки в статутному 
капіталі ПрАТ «Технолог»

Пряме	 володіння	 –	 908	 566	 шт.	
(0,383762%)
Опосередковане	 володіння	 (ра-
зом	 з	 афілійованими	 особами)	 –	
189	435	872	шт.	(80,014367%)

Інформація про депозитарну 
установу, в якій відкрито рахунок 
у цінних паперах, та реквізити 
рахунку у цінних паперах (повне 
найменування, місцезнаходжен-
ня, код за ЄДРПОУ, реквізити ра-
хунку у цінних паперах)

Публічне	 акціонерне	 товариство	
«Державний	експортно-імпортний	
банк	України»,	(код	за	ЄДРПОУ	–	
00032112),	 місцезнаходження:	
вул.	Антоновича,	буд.	127,	м.	Київ,	
03150	,	депозитарний	код	рахунку	
у	 цінних	 паперах	 300178-
UA10005063	

2.4. Прізвище, ім’я та по батькові згід-
но з паспортом; населений пункт 
місця проживання; реєстраційний 
номер облікової картки платника 
податків або серія (за наявності) 
та номер паспорта

ЛАЗЬКо ЛЮбоВ ІВАНІВНА
Населений	пункт	місця	проживан-
ня:	місто	Київ
Реєстраційний	 номер	 облікової	
картки	 платника	 податків:	
1881405860

Кількість акцій ПрАТ «Технолог», 
що належать (прямо та опосе-
редковано) особі після набуття 
домінуючого контрольного паке-
та акцій ПрАТ «Технолог», та 
розмір її частки в статутному 
капіталі ПрАТ «Технолог»

Пряме	 володіння:	 215595	 шт.	
(0,091063%)

Інформація про депозитарну 
установу, в якій відкрито рахунок 
у цінних паперах, та реквізити 
рахунку у цінних паперах (повне 
найменування, місцезнаходжен-
ня, код за ЄДРПОУ, реквізити ра-
хунку у цінних паперах)

Публічне	 акціонерне	 товариство	
«Державний	експортно-імпортний	
банк	України»,	(код	за	ЄДРПОУ	–	
00032112),	 місцезнаходження:	
вул.	Антоновича,	буд.	127,	м.	Київ,	
03150	,	депозитарний	код	рахунку	
у	 цінних	 паперах	 300178-
UA10005064

2.5. Прізвище, ім’я та по батькові згід-
но з паспортом; населений пункт 
місця проживання; реєстраційний 
номер облікової картки платника 
податків або серія (за наявності) 
та номер паспорта

ПЕЧАЄВ ВАЛЕРІй КоСТЯНТИ-
НоВИЧ
Населений	пункт	місця	проживан-
ня:	місто	Київ
Реєстраційний	 номер	 облікової	
картки	 платника	 податків:	
1816605870

Кількість акцій ПрАТ «Технолог», 
що належать (прямо та опосе-
редковано) особі після набуття 
домінуючого контрольного паке-
та акцій ПрАТ «Технолог», та 
розмір її частки в статутному 
капіталі ПрАТ «Технолог»

Пряме	 володіння	 –	 571981	 шт.	
(0,241594%)
Опосередковане	 володіння	 (ра-
зом	 з	 афілійованими	 особами)	 –	
189	435	872	шт.	(80,014367%)

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТЕХНоЛоГ»



№25, 6 лютого 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

13

Інформація про депозитарну 
установу, в якій відкрито рахунок 
у цінних паперах, та реквізити 
рахунку у цінних паперах (повне 
найменування, місцезнаходжен-
ня, код за ЄДРПОУ, реквізити ра-
хунку у цінних паперах)

Публічне	 акціонерне	 товариство	
«Державний	 експортно-імпортний	
банк	 України»,	 (код	 за	 ЄДРПОУ	 –	
00032112),	 місцезнаходження:	 вул.	
Антоновича,	буд.	127,	м.	Київ,	03150,	
депозитарний	код	рахунку	у	цінних	
паперах	300178-UA10005065	

2.6. Прізвище, ім’я та по батькові 
згідно з паспортом; населений 
пункт місця проживання; реє-
страційний номер облікової карт-
ки платника податків або серія 
(за наявності) та номер паспор-
та

ПЕЧАЄВА оЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА
Населений	пункт	місця	проживан-
ня:	місто	Київ
Реєстраційний	 номер	 облікової	
картки	 платника	 податків:	
2915121069

Кількість акцій ПрАТ «Технолог», 
що належать (прямо та опосе-
редковано) особі після набуття 
домінуючого контрольного паке-
та акцій ПрАТ «Технолог», та 
розмір її частки в статутному 
капіталі ПрАТ «Технолог»

Пряме	 володіння	 –	 372248	 шт.	
(0,157230%)
Опосередковане	 володіння	 (ра-
зом	 з	 афілійованими	 особами)	
–189	435	872	шт.	(80,014367%)

Інформація про депозитарну 
установу, в якій відкрито рахунок 
у цінних паперах, та реквізити 
рахунку у цінних паперах (повне 
найменування, місцезнаходжен-
ня, код за ЄДРПОУ, реквізити ра-
хунку у цінних паперах)

Публічне	 акціонерне	 товариство	
«Державний	експортно-імпортний	
банк	України»,	(код	за	ЄДРПОУ	–	
00032112),	 місцезнаходження:	
вул.	Антоновича,	буд.	127,	м.	Київ,	
03150	,	депозитарний	код	рахунку	
у	 цінних	 паперах	 300178-
UA10005600

2.7. Прізвище, ім’я та по батькові 
згідно з паспортом; населений 
пункт місця проживання; реє-
страційний номер облікової карт-
ки платника податків або серія 
(за наявності) та номер паспор-
та

АНоХІНА АНТоНІНА ГРИГоРІВ-
НА
Населений	 пункт	 місця	 проживан-
ня:	місто	Умань	Черкаської	області
Реєстраційний	 номер	 облікової	
картки	 платника	 податків:	
2149203500

Кількість акцій ПрАТ «Технолог», 
що належать (прямо та опосе-
редковано) особі після набуття 
домінуючого контрольного паке-
та акцій ПрАТ «Технолог», та 
розмір її частки в статутному 
капіталі ПрАТ «Технолог»

Пряме	 володіння	 –	 2500	 шт.	
(0,001055%)

Інформація про депозитарну 
установу, в якій відкрито рахунок 
у цінних паперах, та реквізити 
рахунку у цінних паперах (повне 
найменування, місцезнаходжен-
ня, код за ЄДРПОУ, реквізити ра-
хунку у цінних паперах)

Публічне	 акціонерне	 товариство	
«Державний	експортно-імпортний	
банк	України»,	(код	за	ЄДРПОУ	–	
00032112),	 місцезнаходження:	
вул.	Антоновича,	буд.	127,	м.	Київ,	
03150	,	депозитарний	код	рахунку	
у	 цінних	 паперах	 300178-
UA10015230

2.8. Прізвище, ім’я та по батькові 
згідно з паспортом; населений 
пункт місця проживання; реє-
страційний номер облікової карт-
ки платника податків або серія 
(за наявності) та номер паспор-
та

бЕККЕРмАН оЛЕКСАНДР мИ-
ХАйЛоВИЧ
Населений	 пункт	 місця	 проживан-
ня:	місто	Умань	Черкаської	області
Реєстраційний	 номер	 облікової	
картки	 платника	 податків:	
1776903233

Кількість акцій ПрАТ «Технолог», 
що належать (прямо та опосе-
редковано) особі після набуття 
домінуючого контрольного паке-
та акцій ПрАТ «Технолог», та 
розмір її частки в статутному 
капіталі ПрАТ «Технолог»

Пряме	 володіння	 –	 369408	 шт.	
(0,156031%)

Інформація про депозитарну 
установу, в якій відкрито рахунок 
у цінних паперах, та реквізити 
рахунку у цінних паперах (повне 
найменування, місцезнаходжен-
ня, код за ЄДРПОУ, реквізити ра-
хунку у цінних паперах)

Публічне	 акціонерне	 товариство	
«Державний	експортно-імпортний	
банк	України»,	(код	за	ЄДРПОУ	–	
00032112),	 місцезнаходження:	
вул.	Антоновича,	буд.	127,	м.	Київ,	
03150	,	депозитарний	код	рахунку	
у	 цінних	 паперах	 300178-
UA10015231

2.9. Прізвище, ім’я та по батькові 
згідно з паспортом; населений 
пункт місця проживання; реє-
страційний номер облікової карт-
ки платника податків або серія 
(за наявності) та номер паспор-
та

бУРЛА ТЕТЯНА ВоЛоДИмИРІВ-
НА
Населений	пункт	місця	проживан-
ня:	місто	Умань	Черкаської	облас-
ті
Реєстраційний	 номер	 облікової	
картки	 платника	 податків:	
2285303569

Кількість акцій ПрАТ «Технолог», 
що належать (прямо та опосе-
редковано) особі після набуття 
домінуючого контрольного паке-
та акцій ПрАТ «Технолог», та 
розмір її частки в статутному 
капіталі ПрАТ «Технолог»

Пряме	 володіння	 –	 2500	 шт.	
(0,001055%)

Інформація про депозитарну 
установу, в якій відкрито рахунок 
у цінних паперах, та реквізити 
рахунку у цінних паперах (повне 
найменування, місцезнаходжен-
ня, код за ЄДРПОУ, реквізити ра-
хунку у цінних паперах)

Публічне	 акціонерне	 товариство	
«Державний	експортно-імпортний	
банк	України»,	(код	за	ЄДРПОУ	–	
00032112),	 місцезнаходження:	
вул.	Антоновича,	буд.	127,	м.	Київ,	
03150	,	депозитарний	код	рахунку	
у	 цінних	 паперах	 300178-
UA10015233

2.10. Прізвище, ім’я та по батькові 
згідно з паспортом; населений 
пункт місця проживання; реє-
страційний номер облікової карт-
ки платника податків або серія 
(за наявності) та номер паспор-
та

ПоТРЕбАК ВоЛоДИмИР АНА-
ТоЛІйоВИЧ
Населений	 пункт	 місця	 проживан-
ня:	місто	Умань	Черкаської	області
Реєстраційний	 номер	 облікової	
картки	 платника	 податків:	
1963217310

Кількість акцій ПрАТ «Технолог», 
що належать (прямо та опосе-
редковано) особі після набуття 
домінуючого контрольного паке-
та акцій ПрАТ «Технолог», та 
розмір її частки в статутному 
капіталі ПрАТ «Технолог»

Пряме	 володіння	 –	 54000	 шт.	
(0,022808%)

Інформація про депозитарну 
установу, в якій відкрито рахунок 
у цінних паперах, та реквізити 
рахунку у цінних паперах (повне 
найменування, місцезнаходжен-
ня, код за ЄДРПОУ, реквізити ра-
хунку у цінних паперах)

Публічне	 акціонерне	 товариство	
«Державний	експортно-імпортний	
банк	України»,	(код	за	ЄДРПОУ	–	
00032112),	 місцезнаходження:	
вул.	Антоновича,	буд.	127,	м.	Київ,	
03150	,	депозитарний	код	рахунку	
у	 цінних	 паперах	 300178-
UA10015262

2.11. Прізвище, ім’я та по батькові згід-
но з паспортом; населений пункт 
місця проживання; реєстраційний 
номер облікової картки платника 
податків або серія (за наявності) 
та номер паспорта

РЕНСЬКА НІНА ПЕТРІВНА
Населений	 пункт	 місця	 проживан-
ня:	місто	Умань	Черкаської	області
Реєстраційний	 номер	 облікової	
картки	 платника	 податків:	
1753410183

Кількість акцій ПрАТ «Технолог», 
що належать (прямо та опосе-
редковано) особі після набуття 
домінуючого контрольного паке-
та акцій ПрАТ «Технолог», та 
розмір її частки в статутному 
капіталі ПрАТ «Технолог»

Пряме	 володіння	 –	 334704	 шт.	
(0,141373%)

Інформація про депозитарну 
установу, в якій відкрито рахунок 
у цінних паперах, та реквізити 
рахунку у цінних паперах (повне 
найменування, місцезнаходжен-
ня, код за ЄДРПОУ, реквізити ра-
хунку у цінних паперах)

Публічне	 акціонерне	 товариство	
«Державний	експортно-імпортний	
банк	України»,	(код	за	ЄДРПОУ	–	
00032112),	 місцезнаходження:	
вул.	Антоновича,	буд.	127,	м.	Київ,	
03150	,	депозитарний	код	рахунку	
у	 цінних	 паперах	 300178-
UA10015265

2.12. Прізвище, ім’я та по батькові 
згідно з паспортом; населений 
пункт місця проживання; реє-
страційний номер облікової карт-
ки платника податків або серія 
(за наявності) та номер паспор-
та

РЕНСЬКА СВІТЛАНА ВоЛоДИ-
мИРІВНА
Населений	пункт	місця	проживан-
ня:	місто	Умань	Черкаської	облас-
ті
Реєстраційний	 номер	 облікової	
картки	 платника	 податків:	
2570706485

Кількість акцій ПрАТ «Технолог», 
що належать (прямо та опосе-
редковано) особі після набуття 
домінуючого контрольного паке-
та акцій ПрАТ «Технолог», та 
розмір її частки в статутному 
капіталі ПрАТ «Технолог»

Пряме	 володіння	 –	 2500	 шт.	
(0,001055%)

Інформація про депозитарну 
установу, в якій відкрито рахунок 
у цінних паперах, та реквізити 
рахунку у цінних паперах (повне 
найменування, місцезнаходжен-
ня, код за ЄДРПОУ, реквізити ра-
хунку у цінних паперах)

Публічне	 акціонерне	 товариство	
«Державний	експортно-імпортний	
банк	України»,	(код	за	ЄДРПОУ	–	
00032112),	 місцезнаходження:	
вул.	Антоновича,	буд.	127,	м.	Київ,	
03150	,	депозитарний	код	рахунку	
у	 цінних	 паперах	 300178-
UA10015266
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2.13. Прізвище, ім’я та по батькові 
згідно з паспортом; населений 
пункт місця проживання; реє-
страційний номер облікової карт-
ки платника податків або серія 
(за наявності) та номер паспор-
та

РЕНСЬКИй мИХАйЛо оЛЕК-
САНДРоВИЧ
Населений	пункт	місця	проживан-
ня:	місто	Київ
Реєстраційний	 номер	 облікової	
картки	 платника	 податків:	
2789919993

Кількість акцій ПрАТ «Технолог», 
що належать (прямо та опосе-
редковано) особі після набуття 
домінуючого контрольного паке-
та акцій ПрАТ «Технолог», та 
розмір її частки в статутному 
капіталі ПрАТ «Технолог»

Пряме	 володіння	 –	 8	 000000	шт.	
(3,379058%)

Інформація про депозитарну 
установу, в якій відкрито рахунок 
у цінних паперах, та реквізити 
рахунку у цінних паперах (повне 
найменування, місцезнаходжен-
ня, код за ЄДРПОУ, реквізити ра-
хунку у цінних паперах)

Публічне	 акціонерне	 товариство	
«Державний	експортно-імпортний	
банк	України»,	(код	за	ЄДРПОУ	–	
00032112),	 місцезнаходження:	
вул.	Антоновича,	буд.	127,	м.	Київ,	
03150	,	депозитарний	код	рахунку	
у	 цінних	 паперах	 300178-
UA10015267

2.14. Прізвище, ім’я та по батькові 
згідно з паспортом; населений 
пункт місця проживання; реє-
страційний номер облікової карт-
ки платника податків або серія 
(за наявності) та номер паспор-
та

РЕНСЬКИй СЕРГІй оЛЕКСАН-
ДРоВИЧ
Населений	 пункт	 місця	 проживан-
ня:	місто	Умань	Черкаської	області
Реєстраційний	 номер	 облікової	
картки	 платника	 податків:	
2581102511

Кількість акцій ПрАТ «Технолог», 
що належать (прямо та опосе-
редковано) особі після набуття 
домінуючого контрольного паке-
та акцій ПрАТ «Технолог», та 
розмір її частки в статутному 
капіталі ПрАТ «Технолог»

Пряме	володіння	–	23	468954	шт.	
(9,912871%)

Інформація про депозитарну 
установу, в якій відкрито рахунок 
у цінних паперах, та реквізити 
рахунку у цінних паперах (повне 
найменування, місцезнаходжен-
ня, код за ЄДРПОУ, реквізити ра-
хунку у цінних паперах)

Публічне	 акціонерне	 товариство	
«Державний	експортно-імпортний	
банк	України»,	(код	за	ЄДРПОУ	–	
00032112),	 місцезнаходження:	
вул.	Антоновича,	буд.	127,	м.	Київ,	
03150	,	депозитарний	код	рахунку	
у	 цінних	 паперах	 300178-
UA10015268

2.15. Прізвище, ім’я та по батькові 
згідно з паспортом; населений 
пункт місця проживання; реє-
страційний номер облікової карт-
ки платника податків або серія 
(за наявності) та номер паспор-
та

РЕНСЬКИй ІГоР оЛЕКСАНДРо-
ВИЧ
Населений	пункт	місця	проживан-
ня:	місто	Київ
Реєстраційний	 номер	 облікової	
картки	 платника	 податків:	
2622010918

Кількість акцій ПрАТ «Технолог», 
що належать (прямо та опосе-
редковано) особі після набуття 
домінуючого контрольного паке-
та акцій ПрАТ «Технолог», та 
розмір її частки в статутному 
капіталі ПрАТ «Технолог»

Пряме	володіння	–	8	334	704	шт.	
(3,520431%)

Інформація про депозитарну 
установу, в якій відкрито рахунок 
у цінних паперах, та реквізити 
рахунку у цінних паперах (повне 
найменування, місцезнаходжен-
ня, код за ЄДРПОУ, реквізити ра-
хунку у цінних паперах)

Публічне	 акціонерне	 товариство	
«Державний	експортно-імпортний	
банк	України»,	(код	за	ЄДРПОУ	–	
00032112),	 місцезнаходження:	
вул.	Антоновича,	буд.	127,	м.	Київ,	
03150	,	депозитарний	код	рахунку	
у	 цінних	 паперах	 300178-
UA10015269

2.16. Прізвище, ім’я та по батькові 
згідно з паспортом; населений 
пункт місця проживання; реє-
страційний номер облікової карт-
ки платника податків або серія 
(за наявності) та номер паспор-
та

СІРЕНКо АНАТоЛІй ІВАНоВИЧ
Населений	 пункт	 місця	 проживан-
ня:	місто	Умань	Черкаської	області
Реєстраційний	 номер	 облікової	
картки	 платника	 податків:	
2512602232

Кількість акцій ПрАТ «Технолог», 
що належать (прямо та опосе-
редковано) особі після набуття 
домінуючого контрольного паке-
та акцій ПрАТ «Технолог», та 
розмір її частки в статутному 
капіталі ПрАТ «Технолог»

Пряме	 володіння	 –	 337204	 шт.	
(0,142429%)

Інформація про депозитарну 
установу, в якій відкрито рахунок 
у цінних паперах, та реквізити 
рахунку у цінних паперах (повне 
найменування, місцезнаходжен-
ня, код за ЄДРПОУ, реквізити ра-
хунку у цінних паперах)

Публічне	 акціонерне	 товариство	
«Державний	експортно-імпортний	
банк	України»,	(код	за	ЄДРПОУ	–	
00032112),	 місцезнаходження:	
вул.	Антоновича,	буд.	127,	м.	Київ,	
03150	,	депозитарний	код	рахунку	
у	 цінних	 паперах	 300178-
UA10015278

2.17. Прізвище, ім’я та по батькові 
згідно з паспортом; населений 
пункт місця проживання; реє-
страційний номер облікової карт-
ки платника податків або серія 
(за наявності) та номер паспор-
та

СоРоКІН ДмИТРо ВІКТоРо-
ВИЧ
Населений	 пункт	 місця	 проживан-
ня:	місто	Умань	Черкаської	області
Реєстраційний	 номер	 облікової	
картки	 платника	 податків:	
3164216578

Кількість акцій ПрАТ «Технолог», 
що належать (прямо та опосе-
редковано) особі після набуття 
домінуючого контрольного паке-
та акцій ПрАТ «Технолог», та 
розмір її частки в статутному 
капіталі ПрАТ

Пряме	 володіння	 –	 334	 704	 шт.	
(0,141373%)

Інформація про депозитарну 
установу, в якій відкрито рахунок 
у цінних паперах, та реквізити 
рахунку у цінних паперах (повне 
найменування, місцезнаходжен-
ня, код за ЄДРПОУ, реквізити ра-
хунку у цінних паперах)

Публічне	 акціонерне	 товариство	
«Державний	експортно-імпортний	
банк	України»,	(код	за	ЄДРПОУ	–	
00032112),	 місцезнаходження:	
вул.	Антоновича,	буд.	127,	м.	Київ,	
03150,	депозитарний	код	рахунку	
у	 цінних	 паперах	 300178-
UA10015275

3. Відомості про афілійованих осіб власників акцій товариства, які 
спільно набули право власності на домінуючий контрольний 
пакет акцій акціонерного товариства (осіб, що діють спільно)
Афілійованість	має	місце	лише	серед	тих	осіб,	які	діють	спільно	та	
реалізують	права,	передбачені	ст.	652	Закону	України	«Про	акціонер-
ні	товариства».	Відомості	про	цих	осіб	вказані	в	пунктах	1	та	2	Ви-
моги.

3.1. Афілійовані	щодо	Уповноваженої	особи,	власника	189	435	872	акцій,	
особи:
•	Печаєва	Тетяна	Валеріївна	–	відомості	про	особу	вказані	в	п.	2.3	
Вимоги;
•	 Печаєв	 Валерій	 Костянтинович	 –	 відомості	 про	 особу	 вказані	 
в	п.	2.5	Вимоги;
•	Печаєва	Ольга	Валеріївна	–	відомості	про	особу	вказані	в	п.	2.6	Ви-
моги.

3.2. Афілійовані	щодо	Печаєвої	Тетяни	Валеріївни,	власниці	908566	ак-
цій,	особи:
•	 Печаєв	 Валерій	 Костянтинович	 –	 відомості	 про	 особу	 вказані	 
в	п.	2.5	Вимоги;
•	Печаєва	Ольга	Валеріївна	–	відомості	про	особу	вказані	в	п.	2.6	Ви-
моги;
•	АТ	«Лекхім»	(Уповноважена	особа)	–	відомості	про	особу	вказані	в	
п.	1	Вимоги.

3.3. Афілійовані	щодо	Печаєва	Валерія	Костянтиновича,	власника	571981	
акцій,	особи:
•	Печаєва	Тетяна	Валеріївна	–	відомості	про	особу	вказані	в	п.	2.3	
Вимоги;
•	Печаєва	Ольга	Валеріївна	–	відомості	про	особу	вказані	в	п.	2.6	Ви-
моги;
•	АТ	«Лекхім»	(Уповноважена	особа)	–	відомості	про	особу	вказані	в	
п.	1	Вимоги.

3.4. Афілійовані	щодо	Печаєвої	Ольги	Валеріївни,	власниці	372248	акцій,	
особи:
•	Печаєва	Тетяна	Валеріївна	–	відомості	про	особу	вказані	в	п.	2.3	
Вимоги;
•	 Печаєв	 Валерій	 Костянтинович	 –	 відомості	 про	 особу	 вказані	 
в	п.	2.5	Вимоги;
•	АТ	«Лекхім»	(Уповноважена	особа)	–	відомості	про	особу	вказані	в	
п.	1	Вимоги.

3.5. Афілійовані	щодо	Беккермана	Олександра	Михайловича,	власника	
369408	акцій,	особи:
•	Ренська	Ніна	Петрівна	–	відомості	про	особу	вказані	в	п.	2.11	Ви-
моги;
•	Ренський	Михайло	Олександрович	–	відомості	про	особу	вказані	в	
п.	2.13	Вимоги;
•	 Ренський	 Сергій	 Олександрович	 –	 відомості	 про	 особу	 вказані	 
в	п.	2.14	Вимоги;
•	 Ренська	 Світлана	 Володимирівна	 –	 відомості	 про	 особу	 вказані	 
в	п.	2.12	Вимоги;
•	Ренський	Ігор	Олександрович	–	відомості	про	особу	вказані	в	п.	2.15	
Вимоги.
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3.6. Афілійовані	 щодо	 Ренської	 Ніни	 Петрівни,	 власниці	 334704	 акцій,	
особи:
•	Беккерман	Олександр	Михайлович	–	відомості	про	особу	вказані	в	
п.	2.8	Вимоги;
•	Ренський	Михайло	Олександрович	–	відомості	про	особу	вказані	в	
п.	2.13	Вимоги;
•	 Ренський	 Сергій	 Олександрович	 –	 відомості	 про	 особу	 вказані	 в	
п.		2.14	Вимоги;
•	Ренська	Світлана	Володимирівна	–	відомості	про	особу	вказані	в	
п.		2.12	Вимоги;
•	Ренський	Ігор	Олександрович	–	відомості	про	особу	вказані	в	п.	2.15	
Вимоги.

3.7. Афілійовані	 щодо	 Ренського	 Михайла	 Олександровича,	 власника	 
8	000000	акцій,	особи:
•	Беккерман	Олександр	Михайлович	–	відомості	про	особу	вказані	в	
п.	2.8	Вимоги;
•	Ренська	Ніна	Петрівна	–	відомості	про	особу	вказані	в	п.	2.11	Ви-
моги;
•	 Ренський	 Сергій	 Олександрович	 –	 відомості	 про	 особу	 вказані	 в	
п.		2.14	Вимоги;
•	Ренська	Світлана	Володимирівна	–	відомості	про	особу	вказані	в	
п.		2.12	Вимоги;
•	Ренський	Ігор	Олександрович	–	відомості	про	особу	вказані	в	п.	2.15	
Вимоги.

3.8. Афілійовані	 щодо	 Ренського	 Сергія	 Олександровича,	 власника	
23		468954	акцій,	особи:
•	Беккерман	Олександр	Михайлович	–	відомості	про	особу	вказані	в	
п.	2.8	Вимоги;
•	Ренська	Ніна	Петрівна	–	відомості	про	особу	вказані	в	п.	2.11	Ви-
моги;
•	Ренський	Михайло	Олександрович	–	відомості	про	особу	вказані	в	
п.	2.13	Вимоги;
•	Ренська	Світлана	Володимирівна	–	відомості	про	особу	вказані	в	
п.		2.12	Вимоги;
•	Ренський	Ігор	Олександрович	–	відомості	про	особу	вказані	в	п.	2.15	
Вимоги.

3.9. Афілійовані	 щодо	 Ренської	 Світлани	 Володимирівни,	 власниці	 
2500	акцій,	особи:
•	 Ренський	 Сергій	 Олександрович	 –	 відомості	 про	 особу	 вказані	 
в	п.	2.14	Вимоги.

3.10. Афілійовані	 щодо	 Ренського	 Ігоря	 Олександровича,	 власника	 
8	334704	акцій,	особи:
•	Беккерман	Олександр	Михайлович	–	відомості	про	особу	вказані	в	
п.	2.8	Вимоги;
•	Ренська	Ніна	Петрівна	–	відомості	про	особу	вказані	в	п.	2.11	Ви-
моги;
•	Ренський	Михайло	Олександрович	–	відомості	про	особу	вказані	в	
п.	2.13	Вимоги.
•	 Ренський	 Сергій	 Олександрович	 –	 відомості	 про	 особу	 вказані	 в	
п.		2.14	Вимоги;
•	Ренська	Світлана	Володимирівна	–	відомості	про	особу	вказані	в	
п.		2.12	Вимоги.

4. Відомості про ціну придбання акцій і порядок її визначення
Ціна.	1	грн.34коп.	(однагривнятридцять	чотири	копійки)
Порядок	визначення.	Відповідно	до	абз.	7	п.	2	Прикінцевих	та	пере-
хідних	положень	Закону	України	«Про	внесення	змін	до	деяких	за-
конодавчих	актів	України	щодо	підвищення	рівня	 корпоративного	
управління	в	акціонерних	товариствах»	№	1983-VIII	від	23.03.2017	
зазначена	вище	ціна	придбання	акцій	 затверджена	рішенням	на-
глядової	ради	ПрАТ	«Технолог»	(протокол	№	1	від11	січня	2018р.	
на	підставі	визначеної	суб’єктом	оціночної	діяльності	ринкової	вар-
тості	акцій	станом	на	05грудня	2017р.	(дата	отримання	ПрАТ	Тех-
нолог	повідомлення	про	намір	скористатися	правами,	передбаче-
ними	 ст.	 65²	 Закону	 України	 «Про	 акціонерні	 товариства»)	
відповідно	 до	 положень	 статті	 8	 Закону	 України	 «Про	 акціонерні	
товариства».

5. Відомості про банківську установу в якій Уповноваженою осо-
бою відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу)

1) Повне найменування відповідно 
до установчих документів

ПУбЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВА-
РИСТВо «КРЕДІ АГРІКоЛЬ 
бАНК»

2) Код за ЄДРПОУ 14361575
3) Місцезнаходження 01004,	

м.	Київ,	
вулиця	Пушкінська,	будинок	42/4

6. Відомості про акціонерне товариство
1) Повне найменування відповідно 

до установчих документів
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо»ТЕХНоЛоГ»

2) Код за ЄДРПОУ 14181442

3) Місцезнаходження 20300,	
Черкаська	обл.,	
місто	Умань,	
вулиця	Стара	Прорізна,	
будинок	8

4) Номінальна вартість однієї 
простої акції ПрАТ «Технолог»

0,01	грн.

5) Загальна кількість простих 
акцій ПрАТ «Технолог»

236752320	шт.

6) Код ISIN випуску простих акцій 
ПрАТ «Технолог»

UA4000082747

7. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у 
цінних паперах Уповноваженої особи, та реквізити рахунку у 
цінних паперах Уповноваженої особи (реквізити рахунку у цін-
них паперах, на який буде здійснюватися переведення депози-
тарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх 
власників)

1) Повне найменування депозитар-
ної установи

Публічне	акціонерне	товариство	
«Державний	експортно-імпортний	
банк	України»

2) Місцезнаходження депозитарної 
установи

вул.	Антоновича,	буд.	127,	
м.	Київ,	
03150	

3) Код за ЄДРПОУ депозитарної 
установи

00032112

4) Реквізити рахунку у цінних 
паперах

Депозитарний	код	рахунку	
300178-UA40003533

5) Власник рахунку у цінних паперах Приватне	акціонерне	товариства	
«Лекхім»

8. Відомості про порядок реалізації Вимоги
1) Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів 

та розкриття інформації акціонерам

ПрАТ	«Технолог»	протягом	наступного	робочого	дня	з	дня	отримання	
Вимоги:
•	розміщує	Вимогу	на	своєму	веб-сайті;
•	розміщує	Вимогу	в	загальнодоступній	інформаційній	базі	даних	про	
ринок	цінних	паперів	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондо-
вого	ринку	(далі	–	«НКЦПФР»);
•	надсилає	засвідчену	ним	копію	Вимоги	разом	із	засвідченою	копі-
єю	 договору,	 укладеного	 між	 Уповноваженою	 особою	 та	 банків-
ською	 установою,	 в	 якій	 відкрито	 рахунок	 умовного	 зберігання	
(ескроу),	до	НКЦПФР	 і	Центрального	депозитарію	цінних	паперів	
(далі	–	«ЦД»).
ЦД	у	порядку,	встановленому	законодавством	про	депозитарну	сис-
тему	 України,	 наступного	 робочого	 дня	 з	 дати	 отримання	 від	
ПрАТ		«Технолог»	засвідченої	копії	Вимоги:
•	встановлює	обмеження	на	здійснення	операцій	у	системі	депози-
тарного	обліку	з	акціями	ПрАТ	«Технолог»;
•	надає	депозитарним	установам,	на	рахунках	яких	обліковують-
ся	акції	ПрАТ	«Технолог»,	копію	Вимоги	разом	із	засвідченою	ко-
пією	договору,	укладеного	між	Уповноваженою	особою	та	банків-
ською	 установою,	 в	 якій	 відкрито	 рахунок	 умовного	 зберігання	
(ескроу);
•	розміщує	Вимогу	на	своєму	веб-сайті.
ПрАТ	«Технолог»	протягом	п’яти	робочих	днів	з	дня	отримання	від	
ЦД	переліку	акціонерів	зобов’язане:
•	надіслати	кожному	акціонеру,	акції	якого	придбаваються,	копію	Ви-
моги;
•	надати	акціонеру	на	його	вимогу	засвідчену	ПрАТ	«Технолог»	копію	
надісланої	Вимоги,	а	також	реквізити	банківської	установи,	в	якій	від-
крито	рахунок	умовного	зберігання	(ескроу),	та	реквізити	такого	ра-
хунка.
ПрАТ	 «Технолог»	 зобов’язане	 протягом	 наступного	 робочого	 дня	 з	
дати	отримання	інформації	про	перерахування	грошових	сум	за	ак-
ції,	що	придбаваються,	повідомити	про	це	ЦД.

2) Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придба-
ються акції під час реалізації Вимоги

ЦД	у	порядку,	встановленому	законодавством	про	депозитарну	сис-
тему	 України,	 протягом	 трьох	 робочих	 днів	 з	 дати	 отримання	 від	
ПрАТ	«Технолог»	засвідченої	копії	Вимоги	складає	перелік	акціонерів	
та	надсилає	його	ПрАТ	«Технолог».

3) Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких 
придбаваються
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ПрАТ	«Технолог»	протягом	п’яти	робочих	днів	з	дня	отримання	від	
ЦД	переліку	акціонерів	зобов’язане	скласти	список	осіб,	у	яких	при-
дбаваються	акції,	із	зазначенням	суми	коштів,	що	підлягають	сплаті	
Уповноваженою	 особою	 на	 користь	 кожного	 акціонера,	 акції	 якого	
придбаваються,	а	також	надати	такий	список	банківській	установі,	в	
якій	відкрито	рахунок	умовного	зберігання	(ескроу).	Зазначений	спи-
сок	 складається	 ПрАТ	 «Технолог»	 на	 підставі	 переліку	 акціонерів,	
отриманого	від	ЦД.
ПрАТ	«Технолог»	протягом	двох	робочих	днів	з	дня	надсилання	кож-
ному	акціонеру,	акції	якого	придбаваються,	копії	Вимоги	повідомляє	
про	це	Уповноважену	особу	із	зазначенням	кількості	акцій,	що	нале-
жать	акціонерам	і	придбаватимуться.
Після	надсилання	 інформації	 та	 забезпечення	встановлення	обме-
ження	(обтяження)	(за	необхідності)	Уповноважена	особа	переказує	
грошові	суми	за	акції,	що	придбаваються,	шляхом	їх	перерахування	
банківській	 установі,	 в	 якій	 відкрито	 рахунок	 умовного	 зберігання	
(ескроу),	та	інформує	про	це	ПрАТ	«Технолог».
Перерахування	всього	обсягу	грошових	сум	є	належним	виконанням	
Уповноваженою	 особою	 зобов’язання	 щодо	 оплати	 акцій,	 що	 при-
дбаваються.
ПрАТ	 «Технолог»	 зобов’язане	 протягом	 наступного	 робочого	 дня	 з	
дати	отримання	інформації	про	перерахування	грошових	сум	за	ак-
ції,	що	придбаваються,	повідомити	про	це	ЦД.
Банківська	 установа,	 в	 якій	 відкрито	 рахунок	 умовного	 зберігання	
(ескроу),	протягом	трьох	років	зобов’язана	здійснювати	перерахуван-
ня	коштів	акціонерам,	акції	яких	придбаваються	(їхнім	спадкоємцям	
або	правонаступникам,	або	іншим	особам,	які	відповідно	до	законо-
давства	мають	право	на	отримання	коштів),	на	зазначені	ними	рахун-
ки	у	банківських	установах.
Підставою	для	перерахування	коштів	акціонеру	є	надання	акціоне-
ром	заяви	про	виплату	коштів	на	ім’я	банківської	установи,	в	якій	від-
крито	рахунок	умовного	зберігання	(ескроу),	через	ПрАТ	«Технолог».	
Разом	із	заявою	акціонер	надає	документами,	які	дозволяють	іденти-
фікувати	його	особу,	а	саме:
1)	для	юридичних	осіб:
•	паспорт	або	інший	документ,	що	посвідчує	особу	представника;
•	 документ,	 що	 підтверджує	 повноваження	 представника	 (довіре-
ність,	наказ	про	призначення,	тощо);
•	копії	належним	чином	зареєстрованого	установчого	документа	акці-
онера;
•	витяг	ЄДРПОУ;
2)	для	фізичних	осіб:
•	паспорт	або	інший	документ,	що	посвідчує	особу;
•	фізичні	особи	-	резиденти	мають	також	пред'явити	документ,	вида-
ний	контролюючим	органом,	що	засвідчує	їх	реєстрацію	в	Державно-
му	реєстрі	фізичних	осіб	-	платників	податків;
у	разі	звернення	до	банку	спадкоємців	акціонера,	слід	надати	доку-
мент,	що	посвідчує	право	на	спадщину	(засвідчені	копію	або	оригінал	
свідоцтва	про	право	на	спадщину).У	разі	зміни	та/або	невідповіднос-
ті	ідентифікаційних	даних	акціонера	даним,	зазначеним	у	списку	(для	
юридичних	осіб	–найменування;	для	фізичних	осіб	–	прізвище.	 ім’я	
по	батькові,	реквізити	документів,	що	засвідчують	особу),	слід	нада-
ти	документи,	що	засвідчують	відповідні	зміни	(оригінали	або	належ-
ним	чином	засвідчені	копії).
Виплати	 фізичним	 особам-співвласникам	 акцій	 відбуваються	 за	
спільною	згодою	(заявою)	усіх	співвласників	або	за	заявою	одного	з	
них	за	умови	надання	цим	співвласником	додатково	до	інших	визна-
чених	 вище	 документів	 нотаріально	 завіреної	 копії	 довіреності	 від	
усіх	інших	співвласників	на	вчинення	таких	дій.

Для	 проведення	 виплат	 акціонерам	–	 клієнтам	депозитарних	 уста-
нов,	які	не	надали	інформацію	Центральному	депозитарію	для	фор-
мування	 переліку,	 такі	 особи	 додатково	 надають	 належним	 чином	
завірену	копію	рішення	суду,	що	набуло	чинності	та	що	встановлює	
факт	 наявності	 права	 власності	 на	 акції	 ПрАТ	 «Технолог»	 на	 дату	
переліку	акціонерів.
У	 разі	 надання	 додаткових	 документів	 строк	 для	 виплати	 коштів	
встановлюється	у	20	банківських	днів	з	дня	їх	надходження.

4) Порядок зняття обмеження та переведення депозитарними 
установами прав на акції
ЦД	протягом	трьох	робочих	днів	з	дня	отримання	від	ПрАТ	«Техно-
лог»	інформації	про	перерахування	в	повному	обсязі	грошових	сум	
за	акції,	що	придбаваються	Уповноваженою	особою,	в	порядку,	вста-
новленому	законодавством	про	депозитарну	систему,	здійснює	знят-
тя	обмеження	та	забезпечує	переведення	депозитарними	установа-
ми	 прав	 на	 відповідні	 акції	 з	 рахунків	 їхніх	 власників	 на	 рахунок	
Уповноваженої	особи.
ЦД	у	порядку,	встановленому	законодавством	про	депозитарну	сис-
тему	 України,	 здійснює	 зняття	 обмеження	 в	 разі	 неотримання	 від	
ПрАТ	«Технолог»	інформації	про	те,	що	Уповноважена	особа	надала	
документи,	що	підтверджують	оплату	акцій,	які	придбаваються,	про-
тягом	одного	робочого	дня	після	90	календарних	днів	з	дня	отриман-
ня	ЦД	від	ПрАТ	«Технолог»	Вимоги.

5) Порядок та форма оплати акцій
Акціонери,	акції	яких	придбаваються	(їхні	спадкоємці	або	правонас-
тупники,	або	інші	особи,	які	відповідно	до	законодавства	мають	пра-
во	на	отримання	коштів),	для	одержання	коштів	з	рахунка	умовного	
зберігання	(ескроу)	мають	звернутися	до	банківської	установи,	в	якій	
відкрито	рахунок	умовного	зберігання	(ескроу).
Після	 встановлення	особи	акціонера	 (його	 спадкоємця	чи	право-
наступника	або	іншої	особи,	яка	відповідно	до	законодавства	має	
право	на	отримання	коштів)	та	перевірки	наявності	в	нього	права	
на	 одержання	 коштів	 (згідно	 із	 списком	 осіб,	 а	 для	 спадкоємців,	
правонаступників	або	інших	осіб,	які	відповідно	до	законодавства	
мають	право	на	отримання	коштів,	–	також	згідно	з	документами,	
що	підтверджують	їх	правомочність)	банківська	установа,	що	здій-
снює	обслуговування	рахунка	 умовного	 зберігання	 (ескроу),	 здій-
снює	перерахування	грошових	коштів	на	рахунок,	зазначений	акці-
онером	 (його	 спадкоємцем	 або	 правонаступником),	 акції	 якого	
придбаваються.

6) Порядок компенсації витрат, що пов’язані  з реалізацією Вимоги
Усі	витрати,	пов’язані	з	відкриттям	та	обслуговуванням	рахунка	умов-
ного	зберігання	(ескроу),	несе	Уповноважена	особа.	Банківська	уста-
нова,	 в	 якій	 відкрито	 рахунок	 умовного	 зберігання	 (ескроу),	 не	 має	
права	здійснювати	будь-які	утримання	з	коштів,	що	виплачуються	акці-
онерам	(їхнім	спадкоємцям	або	правонаступникам,	або	іншим	особам,	
які	відповідно	до	законодавства	мають	право	на	отримання	коштів).
Витрати	ПрАТ	«Технолог»,	пов’язані	зі	здійсненням	обов’язкового	
продажу	акцій,	компенсуються	за	рахунок	Уповноваженої	особи	
протягом	45	робочих	днів	з	дня	надходження	відповідної	письмо-
вої	 заяви	 від	 ПрАТ	 «Технолог»	 разом	 із	 доданими	 оригіналами	
або	 завіреними	 копіями	 документів,	 що	 підтверджують	 вказані	
витрати.

Контактний телефон для зворотного зв’язку по всіх питаннях, які 
виникатимуть після отримання акціонерами Вимоги: 
+38  (044)  2466309

Генеральний директор АТ «Лекхім» Печаєва Тетяна Валеріївна 
______________

ПоВІДомЛЕННЯ ПРо СКЛИКАННЯ ПоЗАЧЕРГоВИХ ЗАГАЛЬНИХ 
ЗбоРІВ ПАТ «ТРАНС оIЛ»

Наглядова	 рада	 ПРИВАТНОГО	 АКЦIОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	
«ТРАНС	 ОIЛ»	 (надалі	 –	 Товариство,	 ідентифікаційний	 код	 24582366,	
адреса	місцезнаходження	01032,	м.	Київ,	вулиця	Олеся	Гончара,	буди-
нок	55-А)	повідомляє	про	скликання	(в	порядку	передбаченому	п.5	ст.47	
Закону	України	«Про	акціонерні	товариства»)	позачергових	загальних	збо-
рів	акціонерів	(надалі	–	збори),	які	відбудуться	22.02.2018 року о 11-00 за	
адресою:	03067, м. Київ, б-р Вацлава Гавела, 4, корп.1, оф.420. Реє-
страція	відбудеться	з	10-00	по	10-45	за	місцем	проведення	зборів.

Перелік питань,  
що виносяться на голосування (порядок денний зборів):

1.	Про	обрання	членів	лічильної	комісії	зборів.
2.	Затвердження	порядку	та	способу	засвідчення	бюлетенів	для	голо-

сування,	в	тому	числі	бюлетенів	для	кумулятивного	голосування	на	цих	
та	всіх	наступних	Загальних	зборах	акціонерів	Товариства.

3.	Про	обрання	голови,	секретаря	зборів	Товариства	та	затвердження	
регламенту	зборів.

4.	Прийняття	рішення	про	надання	згоди	на	вчинення	значного	право-
чину	–	про	можливість,	умови	та	порядок	забезпечення	Товариством	ви-
конання	 ТОВ	 «Агроінвест-Натуральні	 продукти»	 (ідентифікаційний	 код	
34275622)	зобов’язань	перед	АТ	«ПроКредит	Банк».

5.	 Прийняття	 рішення	 про	 надання	 згоди	 на	 укладання	 правочину	
щодо	якого	є	заінтересованість	та	про	вчинення	правочину	щодо	якого	є	
заінтересованість	–	про	можливість,	умови	та	порядок	забезпечення	То-
вариством	виконання	ТОВ	«Агроінвест-Натуральні	продукти»	(ідентифі-
каційний	код	34275622)	зобов’язань	перед	АТ	«ПроКредит	Банк».

Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	за-
гальних	зборах:	16.02.2018	р.	

Кожний	акціонер	має	право	отримувати	інформацію	і	документи	необ-
хідними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного.	Від	дати	наді-
слання	повідомлення	про	проведення	загальних	зборів	до	дати	прове-
дення	 загальних	 зборів	 Товариство	 надає	 акціонерам	 можливість	

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТРАНС оIЛ»
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ознайомитися	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	пи-
тань	порядку	денного.	Порядок	ознайомлення	акціонерів	з	матеріалами	
та	документами	щодо	питань	порядку	денного	зборів:	з	матеріалами	та	
проектами	документів	можна	ознайомитись	в	день	проведення	зборів	за	
місцем	проведення	зборів,	а	також	в	період	з	дати	надіслання	повідом-
лення	про	проведення	загальних	зборів	по	21.02.2018	р.	у	робочі	дні	в	
час	з	10-00	по	16:30	за	адресою:	м.	01032,	м.	Київ,	вулиця	Олеся	Гонча-
ра,	будинок	55-А,	кімната	№7,	звернувшись	 із	заявою	складеною	у	до-
вільній	формі.	Особа	відповідальна	за	ознайомлення	акціонерів	з	мате-
ріалами	 –	Директор	Савицький	Сергiй	Миколайович.	 Адреса	 власного	
веб-сайту,	на	якому	розміщена	інформація	з	проектом	рішень	щодо	кож-
ного	з	питань,	включених	до	проекту	порядку	денного:	http://24582366.
smida.gov.ua/.	Телефон	для	довідок:	(044)	594-70-53.

В	зв’язку	з	тим,	що	позачергові	збори	скликаються	в	порядку,	перед-
баченому	п.ст.47	Закону	України	«Про	акціонерні	товариства»	пропозиції	
акціонерів	до	питань	порядку	денного	не	вносяться.	

Для	 участі	 в	 зборах	 необхідно	мати:	 документ,	що	 посвідчує	 особу	
акціонера	або	довірену	особу;	довіреність	на	право	участі	в	зборах	для	
повноважених	представників	акціонерів,	оформлену	відповідно	до	чин-

ного	законодавства.	Довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	збо-
рах	може	містити	завдання	щодо	голосування,	тобто	перелік	питань,	по-
рядку	денного	Загальних	зборів	 із	зазначенням	того,	як	 і	за	яке	(проти	
якого)	рішення	потрібно	проголосувати.	Під	час	голосування	на	Загаль-
них	зборах	представник	повинен	 голосувати	саме	так,	як	передбачено	
завданням	 щодо	 голосування.	 Якщо	 довіреність	 не	 містить	 завдання	
щодо	голосування,	представник	вирішує	всі	питання	щодо	голосування	
на	Загальних	зборах	на	свій	розсуд.	Акціонер	має	право	видати	довіре-
ність	на	право	участі	та	голосування	на	Загальних	зборах	декільком	сво-
їм	представникам.	Акціонер	має	право	у	будь-який	час	відкликати	чи	за-
мінити	 свого	 представника	 на	 зборах.	 Надання	 довіреності	 на	 право	
участі	та	голосування	на	Загальних	зборах	не	виключає	право	участі	на	
цих	Загальних	зборах	акціонера,	який	видав	довіреність,	замість	свого	
представника.

Загальна	кількість	акцій	та	голосуючих	акцій	станом	на	дату	складан-
ня	переліку	осіб,	яким	надсилається	повідомлення	про	проведення	за-
гальних	 зборів:	 за	 станом	 на	 01.02.2018	 р.	 загальна	 кількість	 простих	
акцій	 становить	 1000	 штук,	 кількість	 голосуючих	 акцій	 становить	
1000		штук.
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Повідомлення 
про виникнення особливої емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ 

ЗАВОД"; 
2. Код за ЄДРПОУ: 14367980;
3. Місцезнаходження:  49000, м. Днiпро, вул. Любарського, 181;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-79-79, (056)794-18-07,

(056) 790-21-22
5. Електронна поштова адреса: dsz2@dsz.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dsz.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів

II. Текст повідомлення
- Наглядовою радою Товариства прийняте рiшення (протокол №

010218) про встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право
на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати у межах та у рам-
ках, визначених Статутом Товариства та рiшенням позачергових загаль-
них зборiв. Дата складання перелiку осiб, яки мають право на отримання
дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2016 роцi (далi - Перелiк),
16 лютого 2018 року.

- Позачерговими загальними зборами акцiонерного товариства
31.01.2018 р. прийняте рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками ро-
боти Товариства у 2016 роцi в сумi 550,00 грн. на 1 акцiю iз загальною
фонду дивiдендiв 140 008 000,00 грн.

- Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi з нерозподiленого прибут-
ку за 2016 рiк вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв вiд
31.01.2018р. - 140 008 000,00 грн., що становить 73,87% до чистого при-
бутку.

- Розмiр дивiдендiв з нерозподiленого прибутку за 2016 рiк, який при-
падає на одну просту iменну акцiю, складає 550,00 грн. 

- Строк виплати дивiдендiв - починаючи з 19.02.2018 р. й по 01.08.2018
р.

- Порядок виплати дивiдендiв - виплата дивiдендiв здiйснюється одно-
разово всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi пропорцiйно всiм акцiоне-
рам, що мають право на отримання дивiдендiв станом на дату складання
Перелiку (тобто станом на 16.02.2018 р.), виключно грошовими коштами:
акцiонерам резидентам України - в нацiональної валютi України, акцiоне-
рам нерезидентам України - в iноземнiй валютi 1 групи Класифiкатора iно-
земних валют i банкiвських металiв, затвердженого постановою Правлiн-
ня Нацiонального банку України вiд 04 лютого 1998 року № 34 (у редакцiї
постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 19 квiтня 2016 ро-
ку № 269) в еквiвалентi за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют,
встановленим Нацiональним банком України на дату виплати дивiдендiв,
з урахуванням законодавства про уникнення подвiйного оподаткування
доходiв, отриманих з джерелом виплати в Українi.

- Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам шляхом пе-
реказу Товариством коштiв на банкiвськi рахунки акцiонерiв, iнформацiя
про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiден-
дiв, а в разi вiдсутностi iнформацiї про них в Перелiку, - на банкiвськi ра-
хунки акцiонерiв, зазначених в письмових зверненнях акцiонерiв на адре-
су Товариства, або поштовим переказом на адресу акцiонерiв (адреси ре-
єстрацiї/ перебування/проживання/тощо), iнформацiя про якi/яку зазначе-
на в Перелiку.

- Виплата дивiдендiв Товариством акцiонеру здiйснюється за умови
отримання вiд акцiонера (уповноваженої ним особи) звернення про обра-
ний спосiб отримання дивiдендiв та актуальнi реквiзити для отримання
таким акцiонером дивiдендiв. 

По не виплаченим та не отриманим у встановлений строк дивiдендам
у будь-якому випадку вiдсотки не нараховуються, компенсацiйнi виплати,
в тому числi за пiдсумками iнфляцiйних процесiв, не проводяться.

Вiдповiдальнiсть за своєчаснiсть, достовiрнiсть та повноту наданих
даних для виплати дивiдендiв покладається на особу (акцiонера) - влас-
ника простих iменних акцiй.

У разi повернення Товариству коштiв, переказаних Товариством пош-
товим переказом на адресу акцiонерiв або на банкiвський рахунок, такi
кошти виплачуються вiдповiдним акцiонерам через депозитарну систему
України.

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

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

Перший заступник голови Правління 
Крячко В. О.
02.02.2018 р.

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 АКцІо-
НЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УКРПАПІРПРом»

2.	Код	за	ЄДРПОУ	:	16464888
3.	Місцезнаходження:	02002,	м.	Київ,	вул.	Євгена	Сверстюка,19
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(044)	517-41-72,	517-64-10
5.	Електронна	поштова	адреса	емітента:	papir@naverex.kiev.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації	:	16464888.smida.gov.ua
7.	 Вид	 особливої	 інформації:	 відомості	 про	 зміну	 складу	 посадових	

осіб	емітента.
ІІ. Текст повідомлення 

1.	Наказом	№	2-к	 від	 01.02.2018р.	 призначено	 першим	 заступником	
генерального	директора	Губського	Віталія	Вікторовича	з	01.02.18р.	Непо-
гашеної	судимості	 за	 корисливі	 та	посадові	 злочини	не	має,	не	володіє	
пакетом	 акцій	 у	 статутному	 капіталі	 товариста	 (0%),	 паспорт	 серія	 СМ	
№	 	 573555,	 виданий	 Бориспільським	 МРВ	 ГУ	 МВС	 України	 в	 Київ-
ський		обл.	22.10.2003р.	Губський	Віталій	Вікторович	з	18.06.2009р.	пра-
цював	генеральним	директором	ТОВ	«Інком	+»,	призначений	на	посаду	
першого	заступника	генерального	директора	ПрАТ	«Укрпапірпром»	на	не-
визначений	термін.

2.	Наказом	№	3-к	від	01.02.2018р.	призначено	головним	бухгалтером	
Цвіркун	Любов	Валеріївну	з	01.02.18р.	Непогашеної	судимості	за	корисли-
ві	та	посадові	злочини	не	має,	не	володіє	пакетом	акцій	у	статутному	капі-
талі	товариста	(0%),	паспорт	серія	МЕ	№	716954,	виданий	Дарницьким	РУ	
ГУ	МВС	України	м.	Києва	22.11.2005р.	Цвіркун	Любов	Валеріївна	з	2009р.-
2016р.	 працювала	 головним	 бухгалтером	 ТОВ	 «Компанія	 ВП-Трейд»,	 з	
2016р.-	головним	бухгалтером	ФОП	Миврода	Є.В.,	призначена	на	посаду	
головного	бухгалтера	ПрАТ	«Укрпапірпром»	на	невизначений	термін.

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

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

Генеральний директор  Штоюнда Д.о.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«АГЕНТСТВо По РЕфІНАНСУВАННЮ 

ЖИТЛоВИХ КРЕДИТІВ»
Повідомлення  

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

з нерухомістю) емітента.
I. Загальні відомості

1.	 Повне	 найменування	 емітента:	 Приватне	 акціонерне	 товариство	
«Агентство	по	рефінансуванню	житлових	кредитів»;	2.	Місцезнаходжен-
ня:	 01033,	 м.Київ,	 вул.Саксаганського,	 буд.77;	 3.	 Код	 за	 ЄДРПОУ:	
38040228;	 4.	 Міжміський	 код	 та	 телефон,	 факс:	 (044)	 2812436;	 
(044)	2812436;	5.	Електронна	поштова	адреса:	office@re-finance.com.ua;	
6.	Адреса	 сторінки	 в	мережі	 інтернет,	 яка	додатково	 використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації:	www.re-finance.com.ua;	7.	Вид	осо-
бливої	інформації:	Відомості	про	зміну	складу	посадових	осіб	емітента.

ІІ. Текст повідомлення.
Дата	 вчинення	 дії	 -	 31	 січня	 2018	 року	 ПрАТ	 «АРЖК»	 отримано	

повідом	лення	№	151-00/477	 від	 30.01.2018р.	 про	 заміну	 представника	
акціонера	АТ	«Укрексiмбанк»,	а	саме:	про	припинення	повноважень	чле-
на	Наглядової	ради	ПрАТ	«АРЖК»	Соколовим	Олександром	Володими-
ровичем,	який	перебував	на	цій	посаді	з	17.06.2016р.,	та	набуття	повно-
важень	 члена	 Наглядової	 ради	 ПрАТ	 «АРЖК»	 Рощиною	 Ольгою	
Вікторівною.	Соколов	О.В.	непогашеної	судимості	за	корисливі	та	поса-
дові	злочини	не	має,	згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	надавав,	
розмір	частки	в	статутному	капіталі	емітента	(у	відсотках)	-	0%.	Рощина	
О.В.	згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	надавала,	непогашеної	су-
димості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має,	розмір	частки	в	статут-
ному	капіталі	емітента	(у	відсотках)	-	0%.	Протягом	останніх	п’яти	років	
обіймала	посади	в	АТ		«Укрексiмбанк»:	01.01.2006	–	03.01.2017	заступ-
ник	начальника	Управління	цінних	паперів,	03.01.2017	–	до	теперішнього	
часу	виконавчий	директор	з	питань	депозитарної	діяльності	та	звітності	
Управління	цінних	паперів.	Члена	Наглядової	ради	ПрАТ	«АРЖК»	при-
значено	 на	 строк	 до	 наступних	 річних	 загальних	 зборів	 акціонерів	
ПрАТ		«АРЖК».

Підтверджую	достовірність	інформації,	що	міститься	у	повідомленні.
Голова Правління ПрАТ «АРЖК»      С.С.Волков           02.02.2018р.
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Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства 
«РЕмбУДЗВ’ЯЗоК» 
( місцезнаходження:  

Україна, 02089, місто Київ, вул. Радистів, буд. 40, 
ідентифікаційний код юридичної особи 01190178 )!

Приватне	 акціонерне	 товариство	 «РЕМБУДЗВ’ЯЗОК»	 (надалі	 –	
ПрАТ	«РЕМБУДЗВ’ЯЗОК»	та/або	Товариство)	повідомляє,	що	позачер-
гові	Загальні	збори	акціонерів	ПрАТ	«РЕМБУДЗВ’ЯЗОК»	(надалі	Загаль-
ні	 збори)	 будуть	 проведені	 «16» березня 2018 року о 12 годині 
00 хвилин за	місцевим	часом,	за	місцезнаходженням	Товариства:	Укра-
їна, 02089, місто Київ, вул. Радистів, буд. 40, 2-й поверх адміністра-
тивної будівлі, зал для переговорів.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку 
денного):

1.	Обрання	робочих	органів	зборів,	в	т.ч.	лічильної	комісії.	Прийняття	
рішень	з	питань	порядку	проведення	Загальних	зборів,	порядку	та	спо-
собу	засвідчення	бюлетенів	для	голосування.

2.	 Про	 припинення	 повноважень	 членів	 Наглядової	 ради	
ПрАТ	«РЕМБУДЗВ’ЯЗОК».

3.	Обрання	членів	Наглядової	ради	ПрАТ	«РЕМБУДЗВ’ЯЗОК».
4.	Затвердження	умов	цивільно-правових	договорів,	які	мають	бути	

укладені	з	кожним	членом	Наглядової	ради	ПрАТ	«РЕМБУДЗВ’ЯЗОК».
5.	Про	уповноваження	особи	на	підписання	договорів	з	членами	На-

глядової	ради	ПрАТ	«РЕМБУДЗВ’ЯЗОК».
6.	Про	припинення	повноважень	Ревізора	ПрАТ	«РЕМБУДЗВ’ЯЗОК».
7.	Обрання	Ревізора	ПрАТ	«РЕМБУДЗВ’ЯЗОК».
8.	Затвердження	умов	цивільно-правового	договору,	який	має	бути	

укладений	з	Ревізором	ПрАТ	«РЕМБУДЗВ’ЯЗОК»
9.	 Про	 уповноваження	 особи	 на	 підписання	 договору	 з	 Ревізором	

ПрАТ	«РЕМБУДЗВ’ЯЗОК».
10.	Прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	лічильної	комі-

сії.
Реєстрація	акціонерів	або	їх	уповноважених	представників	для	участі	

у	Загальних	зборах	акціонерів	проводитиметься	за	місцем	проведення	
(місцезнаходженням	Товариства)	Загальних	зборів	акціонерів	«16»	бе-
резня	2018	року	з	10	години	00	хвилин	по	11	годину	45	хвилин	на	підста-

ві	 переліку	 акціонерів,	 які	мають	 право	на	 участь	 у	Загальних	 зборах.	
Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	Загаль-
них	зборах	акціонерів	–	«12»	березня	2018	р.	(на	24	годину	00	хвилин).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: від дати 
надіслання цього повідомлення, про проведення Загальних зборів акці-
онерів, до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають право, 
а Товариство надає акціонерам можливість, ознайомитись з докумен-
тами, проектами документів (проекти рішень, формою бюлетенів 
для голосування) необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: Украї-
на, 02089, місто Київ, вул. Радистів, буд. 40, 2-й поверх адміністра-
тивної будівлі, приймальна директора у робочі дні з понеділка по 
п'ятницю, у робочий час з 09 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин, 
а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення: Україна, 
02089, місто Київ, вул. Радистів, буд. 40, 2-й поверх адміністративної 
будівлі, зал для переговорів. Посадовою особою ПрАТ «РЕМБУД-
ЗВ’ЯЗОК», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є Директор – Нетяга Володимир Вікторович. Для ознайом-
лення з документами акціонерам та/або їх уповноваженим 
представ никам необхідно мати документ, що посвідчує особу, та до-
кумент, що посвідчує повноваження представника акціонера.

Кожний	акціонер	має	право	внести	пропозиції	щодо	питань,	включе-
них	до	порядку	денного	Загальних	зборів,	у	порядку	встановленому	За-
коном	України	«Про	акціонерні	товариства».	

Для участі у Загальних зборах акціонерів учасникам (акціонерам) 
необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представни-
кам акціонерів (довірених осіб) - довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах, оформлену у відповідності до законодав-
ства України і документ, який посвідчує особу.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного питання, включених до проекту порядку 
денного: http://01190178.infosite.com.ua/

Довідки за телефоном: +38 (044) 544-95-00; +38 (044) 544-94-69.
Наглядова рада ПрАТ «РЕмбУДЗВ’ЯЗоК» 

19	січня	2018р.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «РЕмбУДЗВ’ЯЗоК»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Шановний акціонер

Публічного акціонерного товариства «Новокаховський завод 
«Укргідромех»

(далі «товариство)
1)	Повне найменування та місцезнаходження товариства:	Публіч-

не	акціонерне	товариство	«Новокаховський	завод	«Укргідромех»,	Украї-
на,	Херсонська	область,	м.	Нова	Каховка,	вул..	Промислова,	2;

2)	Дата, час и місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або 
залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 
16	 березня	 2018	 року	 в	 11.30	 годин,	 Україна,	 Херсонська	 область,	 
м.	Нова	Каховка,	вул.	Промислова,	2	(актовий	зал);

3)	Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в за-
гальних зборах:	з	11.00	г.	до	11.15	г.

4)	Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах:	12.03.2018	р.	на	24.00	г.

5)	Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного го-
лосування) щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, лічильної ко-

місії. 
2. Звіт Правління та Наглядової ради про результати 

фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укргідромех» за 
2017 рік. 

3. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-
господарської діяльності ПАТ «Укргідромех» за 2017 рік. 

4. Затвердження річного звіту, звітів Правління, Наглядової 
ради і Ревізійної комісії, річних результатів діяльності Товари-
ства. 

5. Про розподіл прибутку, в тому числі виплату дивідендів, роз-
мір дивідендів та способу виплати дивідендів. 

6. Прийняття рішень про припинення повноважень членів На-
глядової ради та обрання членів Наглядової ради, затвердження 
умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрак-

тів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання дого-
ворів (контрактів) з членами Наглядової ради. 

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ре-
візійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії. . 

8. Про затвердження значних правочинів та надання попере-
дньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 
протягом одного року з дати прийняття такого рішення, загаль-
на сума яких складає 25% і більше від вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. 

9. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товари-
ства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціо-
нерне товариство. 

10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства. 
Визначення особи, уповноваженої на здійснення дій з державної ре-
єстрації. 

11. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Това-
риства шляхом викладення його в новій редакції та затвер-
дження нової редакції Статуту Товариства. Визначення особи, 
уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій ре-
дакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, не-
обхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій 
редакції. 

12. Прийняття рішення про затвердження внутрішніх докумен-
тів Товариства: Кодекс (принципів) корпоративного управління, 
положень: Про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про 
Правління, Про ревізійну комісію, Про посадових осіб, Про Раду 
трудового колективу. 

5-1) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного : www.ukrgidromeh.com.ua 

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:	Озна-
йомитись	 з	матеріалами	 (документами),	 необхідними	для	прийняття	рі-
шень	з	питань	порядку	денного	загальних	зборів,	акціонери	можуть,	звер-

ПУбЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«НоВоКАХоВСЬКИй ЗАВоД «УКРГІДРомЕХ»
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нувшись	в	Правління	шляхом	письмового	запиту	за	місцезнаходженням	
Товариства:	 Україна,	 Херсонська	 область,	 м.	 Нова	 Каховка,	 
вул..	Промислова,	2	тел.	(05549)	4-21-97,	Юридичний	відділ.	

7) Дані про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 
36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони мо-
жуть користуватися після отримання повідомлення про проведення 
загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть 
використовуватися: права,	надані	акціонерам	згідно	вимог	статей	36	 і	
38	Закона	України	«Про	акціонерні	товариства»	можуть	бути	використані	
за	місцезнаходженням	Товариства:	Україна,	Херсонська	область,	м.	Нова	
Каховка,	 вул..	 Промислова,	 2	 тел.	 (05549)	 4-21-97,	 Юридичний	 відділ.	
Строк	використання	таких	прав:	від	дати	відправлення	повідом	лення	про	
загальні	збори	до	дати	проведення	загальних	зборів.	Пропозиції	щодо	по-
рядку	денного	загальних	зборів	вносяться	в	письмовій	формі	за	місцезна-
ходженням	товариства	згідно	з	вимогами	ст..	38	Закону	України	«Про	ак-
ціонерні	товариства»

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіре-
ністю:	Для	участі	в	загальних	зборах	акціонерів	Товариства	з	собою	не-
обхідно	мати:	

-	Паспорт	або	документ,	який	його	замінює;
-	 Представникам	 акціонерів	 та	 юридичним	 особам	 –	 довіреність,	

оформлену	згідно	діючому	законодавству	України	та	документ,	який	по-
свідчує	особу	представника.	

Участь	у	 голосуванні	на	загальних	зборах	здійснюється	акціонерами	
відповідно	 ст..	 39,	 ст.ст.	 42-43	 Закону	 України	 «Про	 акціонерні	 товари-
ства».	

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Укргідромех» за 2017 р., тис. грн.

Найменування показника Період
Звітний

2017
Попередній

2016
Усього	активів 104354 100933
Основні	засоби 24889 25219
Запаси 23271 43049
Сумарна	дебіторська	заборгованість 46923 13594
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 5755 2273
Нерозподілений	прибуток 64226 60630
Власний	капітал 101016 97432
Статутний	капітал 100 100
Довгострокові	зобов’язання - -
Поточні	зобов’язання	і	забезпечення 3338 3501
Чистий	фінансовий	результат:	прибуток	
(збиток)

3584 2388

Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 399520 399520
Чистий	прибуток(збиток)	на	одну	просту	
акцію(грн.)

8,97076 5,97717

Отримати	інформацію	та	довідки	можна	за	телефоном:	(05549)	4-21-97
Голова правління  о.Є. безобразов

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 № 18025
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
05.02.2018 р. 
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